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Na straně taženého strojního zařízení musí být přívodový hřídel uzavřen v ochranném 

krytu připevněném k strojnímu zařízení. 

 

Omezovače krouticího momentu nebo volnoběžky mohou být instalovány na kloubovém 

hřídeli pouze na straně poháněného stroje. Snímatelné mechanické převodové zařízení 

musí být označeno odpovídajícím způsobem. 

 

Všechna tažená strojní zařízení, jejichž provoz vyžaduje spojení se samojízdným strojním 

zařízením nebo traktorem prostřednictvím snímatelného mechanického převodového 

zařízení, musí mít takový systém pro jeho připojování, aby se při odpojení strojního 

zařízení nepoškodilo snímatelné mechanické převodové zařízení a ani jeho ochranný kryt 

stykem s podkladem nebo jinou části strojního zařízení. 

 

Vnější části ochranného krytu musí být navrženy, konstruovány a uspořádány tak, aby se 

nemohly otáčet se snímatelným mechanickým převodovým zařízením. U jednoduchých 

křížových kloubů musí ochranný kryt chránit zařízení až ke koncům vnitřních vidlic a 

u širokoúhlých křížových kloubů alespoň ke středu vnějšího kloubu nebo kloubů. 

 

Jsou-li prostředky pro přístup k pracovním místům umístěny v blízkosti snímatelného 

mechanického převodového zařízení, musí být navrženy a konstruovány tak, aby ochranné 

kryty hřídele nebyly používány jako stupátka, pokud k tomu účelu nejsou navrženy a 

konstruovány. 

 



 
5786/2/05 REV 2  ks 61 
PŘÍLOHA I DG C I   CS 

3.5.  Ochrana před dalšími nebezpečími 

 

3.5.1.  Baterie 

 

Skříň baterie musí být navržena a konstruována tak, aby se co nejvíce omezila možnost 

vystříknutí elektrolytu na obsluhu v případě převrácení a aby se zabránilo hromadění 

výparů na stanovištích obsluhy. 

 

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby mohla být baterie odpojena 

snadno přístupným prostředkem určeným k tomuto účelu. 

 

3.5.2.  Požár 

 

Podle nebezpečí předpokládaných výrobcem musí strojní zařízení, pokud to jeho rozměry 

dovolují: 

 

- buď umožňovat montáž snadno přístupných hasicích přístrojů, nebo 

 

- být vybaveno zabudovanými hasicími systémy. 

 

3.5.3.  Emise nebezpečných látek 

 

Druhý a třetí odstavec oddílu 1.5.13. se nepoužije, je-li hlavní funkcí strojního zařízení 

postřikování. Obsluha však musí být chráněna před nebezpečím vystavení takovýmto 

nebezpečným emisím. 
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3.6.  Informace a označení 

 

3.6.1.  Značky, signály a výstrahy 

 

Kdykoli je to nutné k zajištění zdraví a bezpečnosti osob, musí být všechna strojní zařízení 

vybavena značkami nebo štítky s pokyny týkajícími se používání, seřizování a údržby. 

Tyto musí být voleny, navrženy a konstruovány tak, aby byly zřetelně viditelné a 

nesmazatelné. 

 

Aniž jsou dotčena ustanovení pravidel silničního provozu, musí mít strojní zařízení s 

jedoucím řidičem toto vybavení: 

 

- akustické výstražné zařízení k varování osob, 

 

- systém světelných signálů odpovídající předpokládaným podmínkám používání; 

tento požadavek neplatí pro strojní zařízení bez elektrické energie určená výhradně 

pro práci v podzemí, 

 

- v případě potřeby vhodné spojení mezi přípojným vozidlem a strojním zařízením pro 

provoz signálních zařízení. 

 

Dálkově ovládaná strojní zařízení, která za podmínek běžného používání vystavují osoby 

nebezpečí nárazu nebo rozdrcení/přejetí, musí být vybavena příslušnými prostředky 

signalizujícími jejich pohyby nebo prostředky na ochranu osob proti těmto nebezpečím. 

Totéž platí pro strojní zařízení, která se při práci neustále střídavě pohybují po jedné ose 

dopředu a dozadu, kde řidič nemá přímý výhled na zadní část stroje. 
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Strojní zařízení musí být konstruována tak, aby výstražná a signalizační zařízení nemohla 

být neúmyslně vyřazena z provozu. Pokud je to důležité pro bezpečnost, musí být tato 

zařízení vybavena prostředky kontrolujícími jejich dobrý provozní stav a jejich selhání 

musí být obsluze signalizováno. 

 

Je-li pohyb stroje nebo jeho nástrojů zvláště nebezpečný, musí být na strojním zařízení 

značky varující před přístupem ke stroji, pokud je v provozu; tyto značky musí být čitelné 

z dostatečné vzdálenosti, aby byla zajištěna bezpečnost osob, které jsou v blízkosti. 

 

3.6.2.  Označení 

 

Na všech strojních zařízeních musí být čitelně a nesmazatelně uvedeny tyto údaje: 

 

- jmenovitý výkon vyjádřený v  kilowattech (kW), 

 

- hmotnost nejběžnější sestavy v kilogramech (kg), 

 

a případně: 

 

- maximální tažná síla na spojovacím háku v newtonech (N), 

 

- maximální svislé zatížení na spojovacím háku v newtonech (N). 
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3.6.3.  Návod k používání  

 

3.6.3.1.  Vibrace 

 

V návodu k používání musí být uvedeny tyto údaje o vibracích přenášených strojním 

zařízením na ruce nebo celé tělo: 

 

- celková hodnota vibrací přenášených na ruce, pokud překročí 2,5 m/s². Jestliže tato 

hodnota nepřekročí 2,5 m/s², musí to být uvedeno; 

 

- nejvyšší vážená efektivní hodnota zrychlení vibrací přenášených na celé tělo, pokud 

překročí 0,5 m/s2. Jestliže tato hodnota nepřekročí 0,5 m/s2, musí to být uvedeno; 

 

- nejistota měření. 

 

Tyto hodnoty musí být buď skutečně naměřenými hodnotami u dotyčného strojního 

zařízení nebo hodnotami zjištěnými na základě měření u technicky srovnatelného strojního 

zařízení, které zastupuje strojní zařízení, jež se má vyrábět. 

 

Jestliže nejsou použity harmonizované normy, musí být údaje o vibracích měřeny podle 

předpisu pro měření, který je pro dané strojní zařízení nejvhodnější. 

 

Musí být popsány provozní podmínky během měření a použité předpisy pro měření. 
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3.6.3.2.  Víceúčelové použití 

 

Návod k používání pro strojní zařízení umožňující několik použití v závislosti na použitém 

vybavení a návod k používání pro vyměnitelné přídavné zařízení musí obsahovat 

informace nezbytné pro bezpečnou montáž a používání základního strojního zařízení a 

vyměnitelných přídavných zařízení, která k němu lze připojit. 

 

4. DOPLŇKOVÉ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST 

 K VYLOUČENÍ NEBEZPEČÍ VYVOLANÝCH ZVEDÁNÍM 

 

Strojní zařízení vyvolávající nebezpečí způsobená zvedáním musí splňovat všechny 

základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost popsané v této kapitole (viz Obecné 

zásady bod 4). 

 

4.1.  Obecně 

 

4.1.1.  Definice 

 

a) „Zvedání”: přemisťování břemen, jimiž mohou být náklady nebo osoby, v daném 

okamžiku na jiné výškové úrovně. 

 

b) „Vedené břemeno”: břemeno, jehož celý pohyb probíhá podél pevných nebo 

ohebných vedení, jejichž poloha je vymezena pevnými body. 
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c) „Součinitel bezpečnosti”: aritmetický poměr mezi zatížením zaručovaným výrobcem 

nebo jeho zplnomocněným zástupcem, které je součást schopná udržet, a 

maximálním provozním zatížením vyznačeným na součásti. 

 

d) „Zkušební koeficient”: aritmetický poměr mezi zatížením použitým při statických 

nebo dynamických zkouškách zdvihacího strojního zařízení nebo příslušenství pro 

zdvihání a maximálním provozním zatížením vyznačeným na strojním zařízení nebo 

příslušenství pro zdvihání. 

 

e) „Statická zkouška”: zkouška, během níž je zdvihací strojní zařízení nebo 

příslušenství pro zdvihání nejdříve prověřeno a vystaveno síle odpovídající 

maximálnímu provoznímu zatížení vynásobenému příslušným koeficientem statické 

zkoušky a po uvolnění zatížení je opakovaně prověřeno, aby se zjistilo, zda nedošlo k 

poškození. 

 

f) „Dynamická zkouška”: zkouška, při níž je zdvihací strojní zařízení podrobeno 

maximálnímu provoznímu zatížení vynásobenému příslušným koeficientem 

dynamické zkoušky ve všech možných uspořádáních, přičemž se sleduje dynamické 

chování strojního zařízení, aby se zkontrolovalo jeho správné fungování. 

 

g) „Nosná část”: část strojního zařízení, na níž se nacházejí osoby nebo náklady, které 

mají být vyzdviženy. 
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4.1.2.  Ochrana před mechanickým nebezpečím 

 

4.1.2.1.  Nebezpečí vyplývající z nedostatečné stability 

 

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby byla stabilita požadovaná 

v oddíle 1.3.1 zachována jak při provozu, tak mimo provoz, včetně všech stadií přepravy, 

montáže a demontáže, během předpokládaných poruch součástí a rovněž během zkoušek 

prováděných podle návodu k používání. Za tímto účelem musí výrobce nebo jeho 

zplnomocněný zástupce používat příslušné metody ověřování. 

 

4.1.2.2.  Strojní zařízení pojíždějící/pohybující se po vodicích drahách a kolejových drahách 

 

Strojní zařízení musí být vybaveno zařízením, které zabraňuje vykolejení z vodicích nebo 

kolejových drah. 

 

Dojde-li i přesto k vykolejení nebo dojde-li k poruše koleje nebo pojížděcí části, musí být 

k dispozici zařízení zabraňující pádu části vybavení, součástí nebo břemena nebo 

zabraňující převrácení stroje. 
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4.1.2.3.  Mechanická pevnost 
 

Strojní zařízení, příslušenství pro zdvihání a jejich součásti musí odolat namáhání, kterému 

jsou vystaveny jak při stanovených provozních podmínkách, tak případně i mimo provoz a 

při instalaci, a to ve všech přípustných uspořádáních, případně se zřetelem na účinky 

atmosférických vlivů i sil vyvolaných osobami. Tento požadavek musí být rovněž splněn 

při přepravě, montáži a demontáži. 

 

Strojní zařízení a příslušenství pro zdvihání musí být navrženo a konstruováno tak, aby 

nedošlo k selhání způsobenému únavou nebo opotřebením, přičemž se bere v úvahu jejich 

předpokládaný způsob používání. 

 

Používané materiály se volí na základě předpokládaných pracovních prostředí se zvláštním 

zřetelem na korozi, oděr, rázy, extrémní teploty, únavu, křehnutí a stárnutí. 

 

Strojní zařízení a příslušenství pro zdvihání musí být navrženo a konstruováno tak, aby při 

statických zkouškách odolalo přetížení bez trvalé deformace nebo zřejmého porušení. Při 

výpočtech se musí vzít v úvahu hodnoty zvoleného koeficientu statické zkoušky, aby byla 

zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti; tento koeficient má zpravidla tyto hodnoty: 

 

a) ručně ovládaná strojní zařízení a příslušenství pro zdvihání: 1,5; 
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b) ostatní strojní zařízení: 1,25. 

 

Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby bez porušení vydrželo 

dynamické zkoušky při maximálním provozním zatížení vynásobeném koeficientem 

dynamické zkoušky. Tento koeficient dynamické zkoušky se volí tak, aby byla zaručena 

odpovídající úroveň bezpečnosti: hodnota koeficientu je zpravidla rovna 1,1. Tyto zkoušky 

se zpravidla provádějí při stanovených jmenovitých rychlostech. Pokud ovládací obvod 

strojního zařízení umožňuje řadu pohybů současně, musí se zkoušky provádět při nejméně 

příznivých podmínkách, zpravidla při kombinaci příslušných pohybů. 

 

4.1.2.4.  Kladky, bubny, kola, lana a řetězy 
 

Průměry kladek, bubnů a kol musí odpovídat rozměrům lan nebo řetězů, pro které jsou 

určeny. 

 

Bubny a kola musí být navrženy, konstruovány a umístěny tak, aby se lana nebo řetězy, 

jimiž jsou vybaveny, mohly navíjet bez spadnutí. 

 

Lana používaná přímo ke zvedání nebo nesení břemen smějí být zapletena pouze na 

koncích. Zapletení jsou však povolena u instalací, jejichž návrh přímo předpokládá 

pravidelné uzpůsobování podle potřeb použití. 
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Součinitel bezpečnosti lan a jejich zakončení musí být zvolen tak, aby byla zaručena 

odpovídající úroveň bezpečnosti; hodnota součinitele je zpravidla rovna 5. 

 

Součinitel bezpečnosti zdvihacích řetězů musí být zvolen tak, aby byla zaručena 

odpovídající úroveň bezpečnosti; hodnota součinitele je zpravidla rovna 4. 

 

Pro ověření, zda bylo dosaženo patřičného součinitele bezpečnosti, musí výrobce nebo 

jeho zplnomocněný zástupce u každého typu řetězu a lana používaných k přímému zvedání 

břemena a u zakončení lan provést nebo nechat provést příslušné zkoušky. 

 
4.1.2.5.  Příslušenství pro zdvihání a jejich části  
 

Příslušenství pro zdvihání a jejich části musí být dimenzovány se zřetelem na únavu a 

stárnutí při počtu provozních cyklů odpovídajících jejich předpokládané životnosti 

stanovené provozními podmínkami předpokládaného používání. 

 

Dále platí: 

 

a) součinitel bezpečnosti kombinace ocelové lano/lanové zakončení musí být zvolen 

tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň bezpečnosti; hodnota součinitele je 

zpravidla rovna 5. Kromě konců nesmí být na lanech jiná splétání nebo smyčky; 
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b) používají-li se řetězy se svařovanými články, musí být tyto řetězy složeny z krátkých 

článků. Součinitel bezpečnosti řetězů musí být zvolen tak, aby byla zaručena 

odpovídající úroveň bezpečnosti; hodnota součinitele je zpravidla rovna 4; 

 

c) součinitel bezpečnosti textilních lan nebo popruhů závisí na materiálu, způsobu 

výroby, rozměrech a použití. Tento součinitel musí být zvolen tak, aby byla zaručena 

odpovídající úroveň bezpečnosti; jeho hodnota je zpravidla rovna 7 za předpokladu, 

že použité materiály jsou velmi dobré jakosti a způsob výroby odpovídá 

předpokládanému použití. Není-li tomu tak, použije se pro zajištění odpovídající 

úrovně bezpečnosti hodnoty vyšší. Na textilních lanech a popruzích nesmějí být uzly, 

spoje nebo splétání, kromě splétání a spojů ok a nekonečných smyček; 

 

d) součinitel bezpečnosti všech kovových součástí vázacích prostředků nebo s nimi 

používaných součástí musí být zvolen tak, aby byla zaručena odpovídající úroveň 

bezpečnosti; hodnota tohoto součinitele je zpravidla rovna 4; 

 

e) maximální nosnost vícepramenných vázacích prostředků se stanoví na základě 

součinitele bezpečnosti nejslabšího pramene, počtu pramenů a redukčního faktoru, 

který závisí na konfiguraci vázacího prostředku; 

 

f) pro ověření, zda bylo dosaženo odpovídajícího součinitele bezpečnosti, musí výrobce 

nebo jeho zplnomocněný zástupce pro každý typ součásti uvedené v písmenech a), 

b), c) a d) provést nebo nechat provést příslušné zkoušky. 
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4.1.2.6.  Ovládání pohybů 

 

Zařízení k ovládání pohybů musí pracovat tak, aby strojní zařízení, na němž jsou umístěna, 

bylo bezpečné. 

 

a) Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno nebo vybaveno ovládacími 

zařízeními tak, aby rozsah pohybů jeho součástí byl udržován v určených mezích. 

Činnost těchto zařízení musí být případně doprovázena výstražným signálem. 

 

b) Pokud může na jednom místě pracovat současně několik stacionárních nebo 

kolejových strojů a mohou nastat rizika kolize, musí být tyto stroje navrženy a 

konstruovány tak, aby bylo možné použít systémy, které taková rizika vylučují. 

 

c) Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby i v případě částečného 

nebo úplného selhání dodávky energie nebo v případě, že obsluha přestane stroj 

ovládat, nemohlo dojít k volnému nebo neočekávanému posunutí nebo pádu břemen. 

 

d) Při běžných provozních podmínkách nesmí být možné spouštět břemeno pouze třecí 

brzdou, kromě případů strojního zařízení, jehož funkce vyžaduje tento způsob 

ovládání. 

 

e) Prvky pro uchopení břemena musí být navrženy a konstruovány tak, aby nemohlo 

dojít k nekontrolovanému pádu břemena. 
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4.1.2.7.  Pohyby během manipulace s břemeny 

 

Místo obsluhy strojního zařízení musí být umístěno tak, aby byl zajištěn co nejúplnější 

výhled na trajektorie pohybujících se částí, aby se zabránilo možným kolizím s osobami, 

předměty nebo jiným strojním zařízením, které mohou být současně v pohybu a mohou 

představovat určité nebezpečí. 

 

Strojní zařízení s vedenými břemeny musí být navrženo a konstruováno tak, aby 

nedocházelo ke zranění osob pohybem břemene, nosné části nebo protizávažími. 

 

4.1.2.8.  Strojní zařízení obsluhující pevná nástupiště 

 

4.1.2.8.1. Pohyby nosné části 

 

Pohyb nosné části strojního zařízení obsluhujícího pevná nástupiště musí být pevně veden 

k těmto místům a na tato místa. Za pevné vedení se považují rovněž nůžkové systémy. 

 

4.1.2.8.2. Přístup k nosné části 

 

Pokud mají k nosné části přístup osoby, musí být strojní zařízení navrženo a vybaveno 

tak, aby bylo zajištěno, že se nosná část během přístupu, zejména při nakládce nebo 

vykládce, nepohybuje. 
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Strojní zařízení musí být navrženo a konstruováno tak, aby výškový rozdíl mezi nosnou 

částí a nástupištěm nepředstavoval nebezpečí zakopnutí. 

 

4.1.2.8.3. Riziko v důsledku styku s pohybující se nosnou částí 

 

Je-li to nezbytné ke splnění požadavku uvedeného v druhém odstavci oddílu 4.1.2.7., 

musí být při běžném provozu projížděný prostor nepřístupný. 

 

Hrozí-li během inspekce nebo údržby riziko, že osoba, která se nachází pod nebo nad 

nosnou částí, by mohla být přimáčknuta mezi nosnou část a pevnou část, musí být 

zajištěn dostatečný volný prostor buď pomocí výklenků nebo pomocí mechanického 

zařízení, které blokuje pohyb nosné části. 

 

4.1.2.8.4. Riziko pádu břemene z nosné části  

 

Existuje-li riziko pádu břemene z nosné části, musí být strojní zařízení navrženo a 

konstruováno tak, aby se tomuto nebezpečí předešlo. 

 

4.1.2.8.5.Nástupiště 

 

Je nutno zabránit rizikům plynoucím ze styku osob s pohybující se nosnou částí nebo 

jinými pohyblivými částmi na nástupištích. 
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Hrozí-li nebezpečí pádu osob do projížděného prostoru, pokud se nosná část nenachází na 

nástupišti, musí být k dispozici ochranné kryty, aby se tomuto nebezpečí předešlo. Tyto 

ochranné kryty se nesmějí otevírat ve směru projížděné oblasti. Musí být vybaveny 

zajišťovacím zařízením ovládaným polohou nosné části, které zabraňuje: 

 

− nebezpečnému pohybu nosné části, nejsou-li ochranné kryty zavřeny a zajištěny, 

 

− nebezpečnému otevření ochranného krytu, dokud nosná část nezastaví na 

příslušném nástupišti. 

 

4.1.3.  Způsobilost pro daný účel 

 

Je-li strojní zařízení nebo příslušenství pro zdvihání uváděno na trh nebo poprvé do 

provozu, musí výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce zajistit, aby strojní zařízení a 

příslušenství pro zdvihání, která jsou připravena k používání – ať už k ruční manipulaci, 

nebo pro zařízení poháněná energií – bezpečně plnila určené funkce tím, že provede nebo 

nechá provést příslušná opatření. 

 

U všech zdvihacích strojních zařízení připravených k používání musí být provedeny 

statické a dynamické zkoušky uvedené v oddílu 4.1.2.3. 

 

Pokud strojní zařízení nemůže být smontováno u výrobce nebo na pracovišti jeho 

zplnomocněného zástupce, je nutné učinit příslušná opatření na místě použití. V opačném 

případě mohou být tato opatření učiněna buď v prostorech výrobce, nebo na místě použití. 
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4.2.  Požadavky na strojní zařízení, u nichž je zdroj energie jiný než lidská síla. 

 

4.2.1.  Ovládání pohybů 

 

K ovládání pohybu strojního zařízení nebo jeho vybavení se musí používat ovládací 

zařízení se samočinným navrácením do výchozí polohy. Pro dílčí nebo úplné pohyby, při 

nichž se nevyskytuje riziko kolize břemena nebo strojního zařízení, mohou však být 

uvedená ovládací zařízení nahrazena ovládacími zařízeními umožňujícími automatické 

zastavení na předvolených úrovních bez trvalého působení obsluhy na ovládací zařízení. 

 

4.2.2.  Kontrola zatížení 

 

Strojní zařízení s maximální nosností alespoň 1 000 kg nebo s klopným momentem 

alespoň 40 000 Nm musí být vybavena zařízeními, která varují řidiče a brání 

nebezpečným pohybům břemena v případě: 

 

- přetížení buď v důsledku překročení maximální nosnosti nebo maximálních 

momentů způsobených tímto zatížením nebo 

 

- překročením klopného momentu. 

 

4.2.3.  Zařízení s vodícími lany 

 

Nosná, tažná a nosná-tažná lana musí být napínána protizávažím nebo zařízením 

umožňujícím stálé napínání. 



 
5786/2/05 REV 2  ks 77 
PŘÍLOHA I DG C I   CS 

 

4.3.  Informace a označení 

 

4.3.1.  Řetězy, lana a popruhy 

 

Každý kus zdvihacího řetězu, lana nebo popruhu, který není součástí celku, musí být 

označen nebo, pokud to není možné, vybaven štítkem nebo nesejmutelným kroužkem se 

jménem a adresou výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a odkazem na příslušný 

certifikát. 

 

Tento certifikát musí obsahovat alespoň tyto údaje: 

 

a) jméno a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce; 

 

b) popis řetězu nebo lana obsahující: 

 

- jmenovitý rozměr, 

 

- konstrukci, 

 

- materiál, ze kterého je vyroben a 

 

- jakékoli zvláštní metalurgické zpracování materiálu; 
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c) použitou zkušební metodu; 

 

d) maximální nosnost řetězu nebo lana při provozu. Může být uveden rozsah hodnot 

pro jednotlivé způsoby použití. 

 

4.3.2.  Příslušenství pro zdvihání 

 

Příslušenství pro zdvihání musí být označeno údaji: 

 

- o materiálu, pokud je tato informace potřebná pro bezpečné používání, 

 

- o maximálním provozním zatížení. 

 

V případě příslušenství pro zdvihání, na nichž je označení fyzicky nemožné, musí být 

údaje podle prvního odstavce uvedeny na štítku nebo jakýmikoli jinými prostředky 

a musí být na tomto příslušenství bezpečně připevněny. 

 

Tyto údaje musí být čitelné a musí být umístěny na místě, kde nehrozí nebezpečí, že 

zmizí v důsledku opotřebení, nebo kde nesnižují pevnost tohoto příslušenství. 

 

4.3.3.  Zdvihací strojní zařízení 

 

Na strojním zařízení musí být na dobře viditelném místě uvedeno maximální provozní 

zatížení. Toto označení musí být čitelné, nesmazatelné a v nekódované podobě. 
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Závisí-li maximální provozní zatížení na uspořádání stroje, musí být každé stanoviště 

obsluhy opatřeno štítkem uvádějícím přednostně v podobě diagramu nebo tabulek pro 

každé uspořádání povolené provozní zatížení. 

 

Strojní zařízení určené pouze ke zvedání nákladů, vybavené nosnou částí, která dovoluje 

přístup osobám, musí být opatřeno zřetelným a nesmazatelným upozorněním zakazujícím 

zvedání osob. Toto upozornění musí být viditelné ze všech míst, odkud je možný přístup. 

 

4.4.  Návod k používání  

 

4.4.1.  Příslušenství pro zdvihání 

 

Ke každému příslušenství pro zdvihání nebo ke každému jeho společně prodávanému 

balení musí být přiložen návod k používání, který obsahuje alespoň tyto údaje: 

 

a) předpokládané použití, 

 

b) omezení používání (zejména pro příslušenství jako magnetické nebo přísavné 

prostředky pro uchopení, které nejsou zcela v souladu s oddílem 4.1.2.6 písm. e)), 

 

c) návod k používání, montáži a údržbě, 

 

d) použitý koeficient statické zkoušky.  
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4.4.2.  Zdvihací strojní zařízení 

 

Ke zdvihacímu strojnímu zařízení musí být přiložen návod k používání, který obsahuje 

tyto údaje: 

 

a) technické vlastnosti strojního zařízení, zejména: 

 

- maximální provozní zatížení a případně kopie štítku s uvedením nosnosti 

nebo tabulky nosnosti popsané v druhém odstavci oddílu 4.3.3.,  

 

- tlak na ukotvení nebo podpěry (podloží) a parametry pojezdové dráhy, 

 

- případně údaje o přídavných zátěžích a prostředcích k jejich instalaci; 

 

b) obsah knihy o údržbě, pokud není kniha dodávána se strojním zařízením; 

 

c) pokyny k používání, zejména pro případ omezeného přímého výhledu obsluhy na 

břemeno; 

 

d) případně protokol o zkouškách s uvedením statických a dynamických zkoušek 

provedených výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem; 

 

e) potřebné pokyny k provedení zkoušek uvedených v oddíle 4.1.3 před prvním 

uvedením strojního zařízení do provozu, není-li strojní zařízení kompletováno 

výrobcem do podoby, v níž se má používat. 
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5. DOPLŇKOVÉ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ A BEZPEČNOST PRO 

 STROJNÍ ZAŘÍZENÍ URČENÁ PRO PRÁCE V PODZEMÍ 

 

Strojní zařízení určená pro práce v podzemí musí splňovat všechny základní požadavky 

na ochranu zdraví a bezpečnost popsané v této kapitole (viz Obecné zásady bod 4). 

 

5.1.  Nebezpečí vyplývající z nedostatečné stability 

 

Mechanizované posuvné výztuže musí být navrženy a konstruovány tak, aby při pohybu 

zachovávaly daný směr, neklouzaly před zatěžováním, při zatěžování ani po uvolnění 

zatížení. Musí být vybaveny mechanickým spojením stropnice s hydraulickou stojkou, 

která ji podpírá. 

 

5.2.  Pohyb osob 

 

Mechanizované posuvné výztuže musí umožňovat volný pohyb osob. 

 

5.3.  Ovládací zařízení 

 

Zařízení pro ovládání zrychlování (akcelerátor) a zpomalování (ovládač brzd) pohybu 

strojního zařízení jedoucího po kolejích musí být ruční. Pojistná zařízení však mohou být 

nožní. 

 

Ovládací zařízení mechanizovaných posuvných výztuží musí být navržena a umístěna 

tak, aby byli pracovníci obsluhy během přesunu chráněni pevnou částí výstuže. Ovládací 

zařízení musí být zajištěna proti náhodnému uvolnění. 
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5.4.  Zastavování 

 

Samojízdná kolejová strojní zařízení určená pro práce v podzemí musí být vybavena 

takovým blokovacím mechanismem působícím na ovládací obvod pojezdu strojního 

zařízení, aby byl pohyb zastaven, jestliže řidič již pohyb neovládá. 

 

5.5.  Požár 

 

Druhá odrážka oddílu 3.5.2 je závazná pro strojní zařízení obsahující vysoce hořlavé části. 

 

Brzdová soustava strojního zařízení určeného pro práci v podzemí musí být navržena a 

konstruována tak, aby nebyla příčinou vzniku jisker nebo ohně. 

 

Strojní zařízení se spalovacími motory určené k práci v podzemí musí být vybaveno 

pouze motory, které používají palivo s nízkým tlakem par a které vylučují možnost 

jakéhokoli jiskření elektrického původu. 

 

5.6.  Výfukové plyny 

 

Výfukové plyny spalovacích motorů nesmějí být vyvedeny nahoru. 
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6. DOPLŇKOVÉ ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA OCHRANU ZDRAVÍ 

A BEZPEČNOST PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ SE ZVLÁŠTNÍM NEBEZPEČÍM 

VYVOLANÝM ZVEDÁNÍM OSOB 

 

Strojní zařízení představující nebezpečí vyvolaná zvedáním osob musí splňovat všechny 

příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost popsané v této kapitole (viz 

Obecné zásady bod 4). 

 

6.1.  Obecně 

 

6.1.1  Mechanická pevnost 

 

Nosná část, případně včetně poklopů, musí být navržena a konstruována tak, aby 

zajišťovala prostor a pevnost odpovídající maximálnímu počtu osob a maximálnímu 

provoznímu zatížení. 

 

Součinitele bezpečnosti pro součásti uvedené v oddílech 4.1.2.4 a 4.1.2.5 jsou pro strojní 

zařízení určené ke zvedání osob nedostatečné a musí být zpravidla zdvojnásobeny. 

Strojní zařízení určené ke zvedání osob nebo osob a nákladů musí být vybaveno 

závěsným nebo podpěrným zařízením nosné části navrženým a konstruovaným tak, aby 

byla zajištěna odpovídající úroveň bezpečnosti a předešlo se riziku pádu nosné části. 

 

Tam, kde se k zavěšení nosné části užívají lana nebo řetězy, musí se použít minimálně 

dvě samostatná lana nebo řetězy, každé se samostatným upevněním. 
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6.1.2.  Kontrola zatížení u strojního zařízení poháněného jinak než lidskou silou 

 

Požadavky oddílu 4.2.2 platí bez ohledu na maximální provozní zatížení a klopný 

moment, pokud výrobce nemůže prokázat, že neexistuje riziko přetížení nebo převrácení. 

 

6.2.  Ovládací zařízení 

 

Pokud bezpečnostní požadavky nepožadují jiná řešení, nosná část musí být zásadně 

navržena a konstruována tak, aby měly osoby uvnitř k dispozici prostředky k ovládání 

pohybu nahoru a dolů, případně k ovládání ostatních pohybů nosné části.  

 

Při provozu musí být funkce těchto ovládacích zařízení nadřazena jiným zařízením 

ovládajícím tentýž pohyb, s výjimkou zařízení pro nouzové zastavení. 

 

S výjimkou případu, kdy je nosná část zcela uzavřena, se musí zařízení pro ovládání 

těchto pohybů automaticky vracet do výchozí polohy. 

 

6.3.  Rizika pro osoby nacházející se v nosné části nebo na ní  

 

6.3.1.  Riziko vyvolané pohybem nosné části 

 

Strojní zařízení pro zvedání osob musí být navrženo, konstruováno nebo vybaveno tak, 

aby zrychlení nebo zpomalení nosné části nebylo zdrojem nebezpečí. 
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6.3.2.  Riziko pádu osob z nosné části 

 

Nosná část se nesmí naklonit natolik, aby vzniklo nebezpečí pádu osob, včetně případu, 

kdy se strojní zařízení a nosná část pohybují. 

 

Je-li nosná část navržena jako pracoviště, musí být zajištěna její stabilita a musí být 

vyloučeny nebezpečné pohyby. 

 

Nejsou-li opatření uvedená v oddíle 1.5.15 dostačující, musí být nosné části vybaveny 

dostatečným počtem míst pro ukotvení podle maximálního počtu osob nacházejících se 

na nosné části. Místa pro ukotvení musí být dostatečně pevná k připevnění osobních 

ochranných prostředků proti nebezpečí pádu z výšky. 

 

Veškeré poklopy v podlahách nebo stropech nebo boční dveře musí být navrženy a 

konstruovány tak, aby se předešlo náhodnému otevření a musí se otevírat směrem, který 

vylučuje jakékoli nebezpečí pádu v případě nečekaného otevření. 

 

6.3.3.  Riziko vyvolané pádem předmětů na nosnou část 

 

Existuje-li riziko pádu předmětů na nosnou část a ohrožení osob, musí být nosná část 

vybavena ochrannou stříškou. 
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6.4.  Strojní zařízení obsluhující pevná nástupiště 

 

6.4.1.  Rizika pro osoby nacházející se v nosné části nebo na ní 

 

Nosná část musí být navržena a konstruována tak, aby se předešlo nebezpečí vyvolanému 

stykem osob nebo předmětů v nosné části nebo na ní s pevnými nebo pohyblivými částmi. 

Je-li to nutné ke splnění tohoto požadavku, nosná část musí být zcela uzavřena dveřmi 

vybavenými zajišťovacím zařízením, které zabraňuje nebezpečným pohybům nosné části, 

nejsou-li dveře zavřené. Pokud nosná část zastavuje mezi nástupišti, musí dveře zůstat 

zavřené, hrozí-li nebezpečí pádu z nosné části. 

 

Strojní zařízení musí být navrženo, konstruováno a v případě potřeby vybaveno 

zařízením, které zabraňuje nekontrolovanému pohybu nosné části nahoru a dolů. Tato 

zařízení musí být schopno nosnou část zastavit při maximálním provozním zatížení a 

předpokládané maximální rychlosti. 

 

Při zastavení nesmí bez ohledu na podmínky zatížení dojít ke zpomalení, které by bylo 

pro přepravované osoby škodlivé. 

 

6.4.2.  Ovládací zařízení na nástupištích 

 

Ovládací zařízení, kromě zařízení určených pro případ nouze, na nástupištích nesmí 

spustit pohyb nosné části, pokud: 

 

- jsou právě používána ovládací zařízení na nosné části, 

 

- nosná část se nenachází v nástupišti. 
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6.4.3.  Přístup k nosné části 

 

Ochranné kryty na nástupištích a na nosné části musí být navrženy a konstruovány tak, 

aby byl zajištěn bezpečný nástup na  nosnou část a výstup z ní, s přihlédnutím 

k předpokládanému rozsahu přepravovaného nákladu a osob. 

 

6.5.  Označování 

 

Nosná část musí být opatřena informacemi nezbytnými k zajištění bezpečnosti, včetně: 

 

- maximálního počtu osob na nosné části, 

 

- maximálního provozního zatížení. 
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PŘÍLOHA II 

 

PROHLÁŠENÍ 

 

 

1.  OBSAH  

 
A.  ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ PRO STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 
 

Pro vypracování tohoto prohlášení a jeho překladů platí stejné podmínky jako pro návody 

k používání (viz příloha I oddíl 1.7.4.1 písm. a) a b)) a musí být vyhotoveny strojem nebo 

ručně tiskacími písmeny. 

 

Toto prohlášení se vztahuje výlučně na strojní zařízení ve stavu, v jakém bylo uvedeno na trh, 

a nevztahuje se na součásti, které byly následně přidány konečným uživatelem, nebo následně 

provedené zásahy konečného uživatele. 

 

ES prohlášení o shodě musí obsahovat následující údaje: 

 

1. obchodní firmu a úplnou adresu výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce; 

 

2. jméno a adresu osoby pověřené sestavením technické dokumentace, přičemž tato osoba 

musí být usazena ve Společenství;  

 

3. popis a identifikaci strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, modelu, typu, 

výrobního čísla a obchodního názvu; 
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4. větu, ve které se výslovně prohlašuje, že strojní zařízení splňuje všechna příslušná 

ustanovení této směrnice, a případně podobnou větu s prohlášením o shodě s jinými 

směrnicemi Společenství nebo příslušnými předpisy, kterým strojní zařízení odpovídá. 

Tyto odkazy musí odkazovat na texty zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie; 

 

5. případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který provedl ES 

přezkoušení typu podle přílohy IX a číslo certifikátu ES přezkoušení typu; 

 

6. případně jméno, adresu a identifikační číslo oznámeného subjektu, který schválil systém 

komplexního zabezpečování jakosti podle přílohy X; 

 

7. případně odkaz na použité harmonizované normy uvedené v čl. 7 odst. 2;  

 

8. případně odkaz na jiné použité technické normy a specifikace; 

 

9. místo a datum vydání prohlášení; 

 

10. údaje o totožnosti osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce nebo jeho 

oprávněného zástupce a její podpis. 
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B.  PROHLÁŠENÍ O ZABUDOVÁNÍ NEÚPLNÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 
 

Pro vypracování tohoto prohlášení a jeho překladů platí stejné podmínky jako pro návody 

k používání (viz příloha 1 oddíl 1.7.4.1. písmeno a) a b)) a musí být vyhotoveny strojem nebo 

ručně tiskacími písmeny. 

 

Prohlášení o zabudování musí obsahovat následující údaje: 

 

1. obchodní firmu a úplnou adresu výrobce neúplného strojního zařízení a případně jeho 

zplnomocněného zástupce; 

 

2. jméno a adresu osoby pověřené sestavením příslušné technické dokumentace, přičemž 

tato osoba musí být usazena ve Společenství; 

 

3. popis a identifikaci neúplného strojního zařízení, včetně obecného označení, funkce, 

modelu, typu, výrobního čísla a obchodního názvu; 

 

4. větu, ve které se prohlašuje, že jsou použity a splněny všechny základní požadavky této 

směrnice a že byla vypracována příslušná technická dokumentace podle přílohy VII 

části B, a případně podobnou větu s prohlášením o shodě neúplného strojního zařízení 

s jinými směrnicemi Společenství. Tyto odkazy musí odkazovat na texty zveřejněné 

v Úředním věstníku Evropské unie; 
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5. závazek předat na základě odůvodněné žádosti vnitrostátním orgánům příslušné 

informace o neúplném strojním zařízení. V tomto závazku se uvádí rovněž způsob 

předání těchto informací a nejsou jím dotčena práva duševního vlastnictví výrobce 

neúplného strojního zařízení; 

 

6. prohlášení, že neúplné strojní zařízení nesmí být uvedeno do provozu, dokud nebude 

vydáno prohlášení o shodě úplného strojního zařízení, do něhož má být zabudováno, 

s ustanoveními směrnice; 

 

7. místo a datum vydání prohlášení; 

 

8. údaje o totožnosti a podpis osoby oprávněné vypracovat prohlášení jménem výrobce 

nebo jeho zplnomocněného zástupce.  

 

 

2.  UCHOVÁVÁNÍ PROHLÁŠENÍ 

 

Výrobce strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovávají originál ES prohlášení 

o shodě po dobu nejméně deseti let od posledního dne výroby strojního zařízení. 

 

Výrobce neúplného strojního zařízení nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovávají originál 

prohlášení o zabudování po dobu nejméně deseti let od posledního dne výroby neúplného strojního 

zařízení. 
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PŘÍLOHA III 

 

OZNAČENÍ CE 

 

Označení shody CE se skládá z iniciál „CE“ v tomto tvaru 

 

 
 

Pokud je označení CE zmenšeno nebo zvětšeno, musí být zachovány vzájemné poměry dané 

mřížkou na výše uvedeném obrázku. 

 

Jednotlivé části označení CE musí mít v podstatě stejný svislý rozměr, který nesmí být menší než 

5 mm. Tento minimální rozměr nemusí být dodržen u malých strojních zařízení. 

 

Označení CE musí být připojeno v bezprostřední blízkosti jména výrobce nebo jeho 

zplnomocněného zástupce stejnou technikou. 

 

Používá-li se postup komplexního zabezpečování jakosti uvedený v čl. 12 odst. 3 písm. c) a čl. 12 

odst. 4 písm. b), musí za označením CE následovat identifikační číslo oznámeného subjektu. 
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PŘÍLOHA IV 

 

 

KATEGORIE STROJNÍCH ZAŘÍZENÍ,  

U NICHŽ MUSÍ BÝT UPLATNĚN JEDEN  

Z POSTUPŮ UVEDENÝCH V ČL. 12 ODST. 3 A 4 

 

 

1. Kotoučové pily (s jedním nebo několika kotouči) pro zpracování dřeva a materiálů 

s podobnými fyzikálními vlastnostmi nebo pro zpracování masa a materiálů s podobnými 

fyzikálními vlastnostmi těchto typů: 

  

1.1. Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s pevným stolem nebo podpěrou a s ručním 

posuvem obrobku nebo s přídavným posouvacím zařízením. 

 

1.2. Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s ručním posuvem stolu nebo vozíky, které 

vykonávají vratný pohyb. 

 

1.3 Pily se stálou polohou kotouče při řezání, se zabudovaným strojním posuvem obrobku a s 

ručním vkládáním nebo vyjímáním. 

 

1.4. Pily s posuvným kotoučem při řezání, s mechanickým posuvem kotouče a s ručním 

vkládáním nebo vyjímáním. 

 

2. Srovnávací frézky pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku. 
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3. Tloušťkovací frézky pro jednostranné obrábění dřeva, se zabudovaným strojním posuvem 

obrobku a s ručním vkládáním nebo vyjímáním. 

 

4. Pásové pily s ručním vkládáním nebo vyjímáním pro zpracování dřeva a materiálů 

s podobnými fyzikálními vlastnostmi nebo pro zpracování masa a materiálů s podobnými 

fyzikálními vlastnostmi těchto typů: 

 

4.1. Pily se stálou polohou kotouče při řezání, s pevným stolem nebo stolem vykonávajícím vratný 

pohyb nebo opěrou obrobku. 

 

4.2. Pily s kotoučem na vozíku, který vykonává vratný pohyb. 

 

5. Kombinované stroje pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými fyzikálními vlastnostmi 

uvedené v bodech 1 až 4 a v bodu 7. 

 

6. Čepovací stroje pro zpracování dřeva s ručním posuvem obrobku a s několika držáky nástrojů. 

 

7. Svislé frézky s ručním posuvem obrobku pro zpracování dřeva a materiálů s podobnými 

fyzikálními vlastnostmi. 

 

8. Přenosné řetězové pily pro zpracování dřeva. 
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9. Lisy, včetně ohraňovacích lisů, pro zpracování kovů za studena s ručním vkládáním nebo 

vyjímáním, jejichž pohyblivé pracovní části mohou mít zdvih překračující 6 mm a rychlost 

vyšší než 30 mm/s. 

 

10. Lisy na plasty nebo vstřikovací lisy s ručním vkládáním nebo vyjímáním. 

 

11. Lisy na pryž nebo vstřikovací lisy s ručním vkládáním nebo vyjímáním. 

 

12. Strojní zařízení pro práce v podzemí těchto typů: 

 

12.1. lokomotivy a brzdné vozy, 

 

12.2. hydraulicky ovládané mechanizované výztuže. 

 

13. Ručně nakládané vozy pro sběr domovního odpadu s lisovacím zařízením. 

14. Snímatelná mechanická převodová zařízení, včetně jejich ochranných krytů. 

15. Ochranné kryty pro snímatelná mechanická převodová zařízení. 

16. Servisní zvedáky pro vozidla. 
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17. Zařízení pro zvedání osob nebo osob a nákladů, u nichž je nebezpečí pádu z výšky přesahující 

svislou vzdálenost větší než tři metry.  

 

18. Přenosná upevňovací zařízení s náboji a jiné rázové stroje. 

 

19. Ochranná zařízení určená pro zjišťování přítomnosti osob.  

 

20. Motoricky poháněné blokovací snímatelné ochranné kryty navržené  jako ochranné kryty pro 

strojní zařízení uvedená v bodech 9, 10 a 11.  

 

21. Logické jednotky zajišťující bezpečnostní funkce. 

 

22. Ochranné konstrukce při převrácení (ROPS). 

 

23. Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS). 
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PŘÍLOHA V 

 

INDIKATIVNÍ SEZNAM BEZPEČNOSTNÍCH SOUČÁSTÍ  

UVEDENÝ V ČL. 2 PÍSM. C) 

 

1. Ochranné kryty pro snímatelná mechanická převodová zařízení. 

 

2. Ochranná zařízení určená pro zjišťování přítomnosti osob.  

 

3. Motoricky poháněné blokovací pohyblivé ochranné kryty navržené jako ochranné kryty pro 

strojní zařízení uvedená v bodech 9, 10 a 11 přílohy IV. 

 

4. Logické jednotky zajišťující bezpečnostní funkce. 

 

5. Ventily s doplňujícími prostředky detekce poruchy určené k ovládání nebezpečných pohybů 

strojního zařízení. 

 

6. Systémy k odvádění emisí ze strojního zařízení. 

 

7. Ochranné kryty a ochranná zařízení určená k ochraně ohrožených osob před pohyblivými 

částmi, které se podílejí na pracovním procesu.  

 

8. Zařízení ke sledování ovládání zatížení a pohybu u zdvihacího strojního zařízení. 
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9. Prostředky určené k udržení osob na sedadlech. 

 

10. Zařízení k nouzovému zastavení. 

 

11. Vybíjecí systémy zabraňující nahromadění možných nebezpečných elektrostatických nábojů. 

 

12. Omezovače proudu a pojistná zařízení uvedená v oddílech 1.5.7, 3.4.7 a 4.1.2.6 přílohy I. 

 

13. Systémy a zařízení ke snížení emisí hluku a vibrací.  

 

14. Ochranné konstrukce při převrácení (ROPS). 

 

15. Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS). 

 

16. Dvouruční ovládací zařízení. 

 

17. Součásti strojního zařízení určeného ke zvedání nebo spouštění osob mezi různými nástupišti, 

uvedené na tomto seznamu:  

a) zařízení k zajišťování šachetních dveří, 

b) zařízení, která zabraňují pádu nosné části nebo nekontrolovatelnému pohybu vzhůru, 
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c) zařízení k zabránění nadměrné rychlosti, 

d) zařízení k tlumení nárazů akumulací energie  

- nelineární, 

- nebo s tlumením zpětného chodu, 

e) zařízení k tlumení nárazů disipací energie, 

f) bezpečnostní zařízení hydraulického válce hydraulického silového obvodu sloužící jako 

zařízení pro zabránění pádu, 

g) elektrická zabezpečovací zařízení představovaná bezpečnostními spínači 

s elektronickými součástmi. 

 

    

 

 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  ks 1 
PŘÍLOHA VI DG C I   CS 

PŘÍLOHA VI 

 

NÁVOD K MONTÁŽI NEÚPLNÉHO STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

Návod k montáži neúplného strojního zařízení musí obsahovat popis podmínek, které je nutno 

splnit, pokud jde o správné zabudování do konečného strojního zařízení, aby nebyla ohrožena 

bezpečnost nebo zdraví. 

 

Návod k montáži musí být vyhotoven v úředním jazyku Společenství, který je přijatelný pro 

výrobce strojního zařízení, do kterého má být neúplné strojní zařízení namontováno, nebo pro jeho 

zplnomocněného zástupce. 

 

    

 

 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  ks 1 
PŘÍLOHA VII DG C I   CS 

 

PŘÍLOHA VII 

 

A. TECHNICKÁ DOKUMENTACE STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

Tato část popisuje postup sestavování technické dokumentace. Technická dokumentace musí 

prokázat, že strojní zařízení splňuje požadavky této směrnice. Musí zahrnovat návrh, výrobu a 

funkci strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení. Technická dokumentace musí být 

vyhotovena v jednom nebo více úředních jazycích Společenství s výjimkou návodu k používání 

stroje, pro který platí zvláštní ustanovení přílohy I oddílu 1.7.4.1. 

 

1. Technická dokumentace zahrnuje: 

 

a) konstrukční a výrobní dokumentaci obsahující: 

 

− celkový popis strojního zařízení, 

 

− celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů a příslušné 

popisy a vysvětlivky nezbytné pro pochopení provozu strojního zařízení, 

 

− podrobné výkresy, případně doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty 

apod., které jsou nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními 

požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, 
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− dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně: 

 

− seznamu základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost, které se 

vztahují na strojní zařízení, 

 

− popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí 

nebo ke snížení rizik a případně uvedení dalších rizik souvisejících se 

strojním zařízením, 

 

− použité normy a ostatní technické specifikace, s uvedením základních požadavků 

na ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou v těchto normách zahrnuty, 

 

− veškeré technické zprávy s výsledky zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt 

vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem, 

 

− výtisk návodu k používání strojního zařízení, 

 

− případně prohlášení o zabudování pro začleněné neúplné strojní zařízení a 

příslušný návod k montáži tohoto zařízení, 

 

− případně kopie ES prohlášení o shodě strojního zařízení nebo jiných výrobků 

zabudovaných do strojního zařízení,  

 

− kopie ES prohlášení o shodě; 
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b) u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody strojního 

zařízení s ustanoveními této směrnice. 

 

Výrobce musí provádět nezbytná vyhodnocování nebo zkoušky na součástech, příslušenství 

nebo na úplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda tak, jak je navrženo a 

konstruováno, může být bezpečně smontováno a uvedeno do provozu. Technická 

dokumentace musí obsahovat příslušné zprávy a výsledky zkoušek. 

 

2. Technická dokumentace uvedená v bodu 1 musí být k dispozici příslušným orgánům 

členských států po dobu nejméně 10 let od dne výroby posledního strojního zařízení nebo 

v případě poslední jednotky sériové výroby. 

 

Technická dokumentace se nemusí nacházet na území Společenství, ani nemusí být trvale k 

dispozici ve fyzické podobě. Musí však být možné, aby ji osoba uvedená v ES prohlášení 

o shodě mohla zkompletovat a zpřístupnit v čase úměrném její složitosti. 

 

Technická dokumentace nemusí obsahovat podrobné výkresy nebo další upřesňující 

informace týkající se částí použitých při výrobě strojního zařízení, pokud však není jejich 

znalost nezbytná pro ověření shody se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. 

 

3. Nepředložení dokumentace na řádně odůvodněnou žádost příslušného vnitrostátního orgánu 

může být dostatečným důvodem ke zpochybnění předpokladu shody dotyčného strojního 

zařízení se základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. 
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B. PŘÍSLUŠNÁ TECHNICKÁ DOKUMENTACE PRO NEÚPLNÉ STROJNÍ ZAŘÍZENÍ 

 

Tato část popisuje postup sestavování příslušné technické dokumentace. Technická dokumentace 

musí prokázat, které požadavky této směrnice jsou použity a splněny. Musí zahrnovat návrh, výrobu 

a funkci neúplného strojního zařízení v rozsahu nezbytném pro posouzení shody s použitými 

základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost. Technická dokumentace musí být 

vyhotovena v jednom nebo více z úředních jazyků Společenství. 

 

Technická dokumentace zahrnuje: 

 

a) konstrukční a výrobní dokumentaci obsahující: 

 

− celkový výkres neúplného strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů, 

− podrobné výkresy, případně doplněné výpočty, výsledky zkoušek, certifikáty atd., které 

jsou nezbytné pro kontrolu shody neúplného strojního zařízení s použitými základními 

požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, 

− dokumentaci o posouzení rizika s uvedením postupu, včetně  

− seznamu použitých a splněných základních požadavků na ochranu zdraví a 

bezpečnost, 
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− popisu ochranných opatření provedených k vyloučení zjištěného nebezpečí nebo 

ke snížení rizik a případně uvedení zbytkových rizik, 

− použité normy a ostatní technické specifikace, s uvedením základních požadavků na 

ochranu zdraví a bezpečnost, které jsou v těchto normách zahrnuty, 

− technické zprávy s uvedením výsledků zkoušek, které provedl výrobce nebo subjekt 

vybraný výrobcem nebo jeho zplnomocněným zástupcem, 

− výtisk návodu k montáži neúplného strojního zařízení; 

 

b) u sériové výroby vnitřní opatření, která budou zavedena pro zajištění shody neúplného 

strojního zařízení s ustanoveními této směrnice. 

 

Výrobce musí provádět nezbytná vyhodnocování nebo zkoušky na součástech, příslušenství nebo i 

na neúplném strojním zařízení, které jsou nezbytné pro zjištění, zda tak, jak je navrženo a 

konstruováno, může být bezpečně smontováno a uvedeno do provozu. Technická dokumentace 

musí obsahovat příslušné zprávy a výsledky zkoušek. 
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Příslušná technická dokumentace musí být k dispozici po dobu nejméně 10 let od dne výroby 

posledního neúplného strojního zařízení nebo v případě sériové výroby poslední jednotky a na 

žádost předložena příslušným orgánům členských států. Technická dokumentace se nemusí 

nacházet na území Společenství, ani nemusí být trvale k dispozici ve fyzické podobě. Musí však být 

možné, aby ji osoba uvedená v prohlášení o zabudování mohla zkompletovat a předložit 

příslušnému orgánu. 

 

Nepředložení dokumentace na řádně odůvodněnou žádost příslušných vnitrostátních orgánů může 

být dostatečným důvodem ke zpochybnění předpokladu shody neúplného strojního zařízení se 

základními požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které byly použity a potvrzeny. 
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PŘÍLOHA VIII 

 

POSUZOVÁNÍ SHODY  

INTERNÍM ŘÍZENÍM VÝROBY STROJNÍHO ZAŘÍZENÍ 

 

1. Tato příloha popisuje postup, kterým výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, který plní 

povinnosti stanovené v bodech 2 a 3, zajišťuje a prohlašuje, že dotyčné strojní zařízení 

splňuje příslušné požadavky této směrnice.  

 

2. Pro každý vzor konstrukční řady vypracuje výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce 

technickou dokumentaci uvedenou v příloze VII části A. 

 

3. Výrobce přijme všechna nezbytná opatření, aby výrobní proces zajišťoval shodu vyráběného 

strojního zařízení s technickou dokumentací uvedenou v příloze VII části A a s požadavky 

této směrnice. 
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PŘÍLOHA IX 

 

 

ES PŘEZKOUŠENÍ TYPU 

 

ES přezkoušení typu je postup, kterým oznámený subjekt zjišťuje a osvědčuje, že vzor strojního 

zařízení uvedeného v příloze IV (dále jen „typ”) splňuje požadavky této směrnice. 

 

1. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce vypracuje pro každý typ technickou dokumentaci 

uvedenou v příloze VII části A. 

 

2. Žádost o ES přezkoušení typu podává výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce pro každý 

typ u oznámeného subjektu podle svého výběru. 

 

Žádost musí obsahovat: 

 

− jméno a adresu výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce,  

 

− písemné prohlášení, že žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu, 

 

− technickou dokumentaci. 

 

Kromě toho žadatel dá oznámenému subjektu k dispozici vzorek typu. Oznámený subjekt si 

může vyžádat další vzorky, vyžaduje-li to zkušební program. 
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3. Oznámený subjekt: 

 

3.1. přezkoumá technickou dokumentaci, zkontroluje, zda byl typ vyroben v souladu s touto 

dokumentací, a určí prvky, které byly navrženy v souladu s příslušnými ustanoveními norem 

uvedených v čl. 7 odst. 2, a prvky, jejichž návrh se na příslušných ustanoveních těchto norem 

nezakládá; 

 

3.2. provede nebo nechá provést příslušné kontroly, měření a zkoušky, aby se ujistil, zda přijatá 

řešení splňují základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené v této směrnici, 

nebyly-li použity normy uvedené v čl. 7 odst. 2;   

 

3.3. jestliže byly použity harmonizované normy uvedené v čl. 7 odst. 2, provede nebo nechá 

provést příslušné kontroly, měření a zkoušky, aby ověřil, zda byly tyto normy skutečně 

uplatněny; 

  

3.4. dohodne s žadatelem místo, na němž se provede kontrola, zda byl typ vyroben v souladu 

s přezkoumanou technickou dokumentací, a nezbytné inspekce, měření a zkoušky. 

  

4. Jestliže typ splňuje ustanovení této směrnice, vydá oznámený subjekt žadateli certifikát ES 

přezkoušení typu. Tento certifikát obsahuje jméno a adresu výrobce a jeho zplnomocněného 

zástupce, údaje potřebné k identifikaci schváleného typu, závěry přezkoušení a podmínky 

platnosti.  
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Výrobce a oznámený subjekt uchovávají kopii tohoto certifikátu, technickou dokumentaci a 

příslušné doklady po dobu 15 let od vydání certifikátu. 

 

5. Nesplňuje-li typ ustanovení této směrnice, odmítne oznámený subjekt vydat žadateli certifikát 

ES přezkoušení typu s uvedením důvodů tohoto rozhodnutí. Uvědomí žadatele, ostatní 

oznámené subjekty a členský stát, který subjekt oznámil. K dispozici musí být postup 

odvolání. 

 

6. Žadatel uvědomí oznámený subjekt, který si ponechává technickou dokumentaci týkající se 

certifikátu ES přezkoušení typu, o všech změnách schváleného typu. Oznámený subjekt tyto 

změny přezkoumá a buď potvrdí platnost stávajícího certifikátu o ES přezkoušení typu, nebo 

vydá certifikát nový, pokud jsou změny takové, že by mohly zpochybnit shodu se základními 

požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost nebo jeho vhodnost pro předpokládané provozní 

podmínky typu. 

 

7. Komise, členské státy a ostatní oznámené subjekty mohou na žádost obdržet kopii certifikátu 

ES přezkoušení typu. Na základě odůvodněné žádosti mohou Komise a členské státy obdržet 

kopii technické dokumentace a výsledky přezkoušení, která oznámený subjekt provedl. 

 

8. Dokumentace a korespondence týkající se postupů při ES přezkoušení typu musí být 

vypracovány v úředním jazyce či jazycích členského státu, v němž je oznámený subjekt 

usazen, nebo v jazyce pro něj přijatelném. 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  ks 4 
PŘÍLOHA IX DG C I   CS 

9. Platnost certifikátu ES přezkoušení typu 

 

9.1 Oznámený subjekt musí trvale zajišťovat, aby certifikát ES přezkoušení typu byl platný. 

Uvědomí výrobce o významných změnách, které by mohly mít vliv na platnost certifikátu. 

Oznámený subjekt zajistí stažení certifikátů, které již nejsou platné. 

 

9.2 Výrobce dotyčného strojního zařízení musí trvale zajišťovat, že zmíněné strojní zařízení 

odpovídá současnému stavu techniky. 

 

9.3 Každých pět let výrobce požádá oznámený subjekt o přezkum platnosti certifikátu ES 

přezkoušení typu. 

 

Jestliže oznámený subjekt zjistí, že certifikát je s přihlédnutím ke stavu techniky i nadále 

platný, prodlouží certifikát o dalších pět let. 

 

Výrobce a oznámený subjekt uchovávají kopii tohoto certifikátu, technickou dokumentaci a 

všechny příslušné doklady po dobu 15 let ode dne vydání certifikátu. 

 

9.4 Není-li platnost certifikátu ES přezkoušení typu prodloužena, nesmí výrobce uvádět dotyčné 

strojní zařízení na trh. 

 

 

    

 

 

 

 



 

 
5786/2/05 REV 2  ks 1 
PŘÍLOHA X DG C I   CS 

PŘÍLOHA X 

 

 

KOMPLEXNÍ ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI 

 

Tato příloha popisuje posuzování shody strojního zařízení uvedeného v příloze IV, při jehož výrobě 

se používá systém komplexního zabezpečování jakosti, a popisuje postup, jakým oznámený subjekt 

posuzuje a schvaluje systém zabezpečování jakosti a sleduje jeho uplatňování. 

 

1. Výrobce používá schválený systém zabezpečování jakosti pro návrh, výrobu, závěrečnou 

inspekci a zkoušení podle bodu 2 a podléhá dozoru podle bodu 3. 

 

2. Systém zabezpečování jakosti 

 

2.1 Žádost o posouzení systému zabezpečování jakosti podává výrobce nebo jeho zplnomocněný 

zástupce u oznámeného subjektu podle svého výběru.  

 

Žádost musí obsahovat: 

 

- jméno a adresu výrobce a případně jeho zplnomocněného zástupce,  

 

- místa určená pro navrhování, výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování strojního 

zařízení, 

 

- technickou dokumentaci popsanou v příloze VII části A pro jeden model z každé 

skupiny strojních zařízení uvedených v příloze IV, který chce vyrábět, 
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- dokumentaci systému zabezpečování jakosti, 

 

- písemné prohlášení, že žádost nebyla podána u jiného oznámeného subjektu.  

 

2.2 Systém zabezpečování jakosti musí zajistit shodu strojního zařízení s ustanoveními této 

směrnice. Všechny podklady, požadavky a předpisy používané výrobcem musí být 

systematicky a uspořádaně dokumentovány ve formě písemných zásad, postupů a návodů. 

Dokumentace systému zabezpečování jakosti musí umožňovat jednotný výklad postupů a 

zásad zabezpečování jakosti, např. programů jakosti, plánů jakosti, příruček jakosti a záznamů 

o jakosti. 

 

Musí obsahovat zejména přiměřený popis: 

 

− cílů jakosti, organizační struktury, odpovědností a pravomocí vedení, pokud jde o návrh 

a jakost strojního zařízení; 

− technických konstrukčních specifikací, včetně norem, které budou použity, a pokud 

nejsou plně uplatňovány normy uvedené v čl. 7 odst. 2 , prostředků, které budou použity 

pro zajištění splnění základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost uvedených v 

této směrnici; 

− metod kontroly a ověřování návrhu, postupů a systematických opatření, které budou 

použity při navrhování strojního zařízení, na něž se vztahuje tato směrnice; 



 

 
5786/2/05 REV 2  ks 3 
PŘÍLOHA X DG C I   CS 

− odpovídajících metod, postupů a systematických opatření, které budou použity při 

výrobě, řízení a zabezpečování jakosti; 

− kontrol a zkoušek, které budou provedeny před výrobou, během výroby a po výrobě a 

četnost jejich provádění; 

− záznamů o jakosti, např. protokolů o kontrolách, výsledků zkoušek, údajů o kalibraci, 

zpráv o kvalifikaci příslušných pracovníků; 

− prostředků umožňujících dozor nad dosahováním požadované jakosti návrhu a strojního 

zařízení a nad efektivním fungováním systému zabezpečování jakosti. 

 

2.3 Oznámený subjekt posoudí systém zabezpečování jakosti s cílem určit, zda splňuje požadavky 

podle bodu 2.2.  

 

U prvků systému zabezpečování jakosti, které odpovídají příslušné harmonizované normě, se 

předpokládá shoda s odpovídajícími požadavky podle bodu 2.2. 

 

V týmu auditorů musí být alespoň jeden člen, který má zkušenosti s posuzováním technologie 

strojních zařízení. Součástí posouzení musí být inspekční prohlídka v provozních prostorách 

výrobce. 

 

Rozhodnutí musí být oznámeno výrobci nebo jeho zplnomocněnému zástupci. Oznámení 

musí obsahovat závěry kontrol a odůvodněné rozhodnutí o posouzení. Musí být k dispozici 

postup odvolání. 
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2.4 Výrobce se zaváže, že bude plnit povinnosti vyplývající ze schváleného systému 

zabezpečování jakosti a že zajistí, aby byl i nadále přiměřený a účinný. 

 

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce informuje oznámený subjekt, který schválil 

systém zabezpečování jakosti, o každé zamýšlené změně systému zabezpečování jakosti. 

 

Oznámený subjekt posoudí navrhované změny a rozhodne, zda změněný systém 

zabezpečování jakosti stále ještě splňuje požadavky podle bodu 2. 2, nebo zda se požaduje 

jeho nové posouzení. 

 

Oznámený subjekt oznámí výrobci své rozhodnutí. Oznámení musí obsahovat závěry kontrol 

a odůvodněné rozhodnutí o posouzení. 

 

3. Dozor, za který odpovídá oznámený subjekt 

 

3.1 Účelem dozoru je zajistit, aby výrobce řádně plnil povinnosti vyplývající ze schváleného 

systému zabezpečování jakosti. 

 

3.2 Výrobce umožní oznámenému subjektu za účelem inspekce vstup do prostor určených pro 

navrhování, výrobu, kontrolu a zkoušení a skladování, a poskytne mu všechny potřebné 

informace, např.: 

 

− dokumentaci systému zabezpečování jakosti, 
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− záznamy o jakosti požadované v části systému zabezpečování jakosti týkající se návrhu, 
např. výsledky analýz, výpočtů, zkoušek atd., 

 

− záznamy o jakosti požadované v části systému zabezpečování jakosti týkající se výroby, 
např. protokoly o kontrolách a výsledky zkoušek, údaje o kalibraci, zprávy o kvalifikaci 
příslušných pracovníků atd. 

 

3.3 Oznámený subjekt pravidelně provádí audity, aby se ujistil, že výrobce udržuje a používá 

systém zabezpečování jakosti, a předává výrobci zprávu o auditu. Četnost pravidelných auditů 

musí být taková, aby se každé tři roky provedlo úplně nové posouzení. 

 

3.4 Kromě toho může oznámený subjekt uskutečnit u výrobce neočekávané inspekční prohlídky. 

Potřeba těchto dodatečných inspekčních prohlídek a jejich četnost se stanoví na základě 

kontrolního systému inspekčních prohlídek vypracovaného oznámeným subjektem. 

V kontrolním systému inspekčních prohlídek se vezmou v úvahu zejména tyto faktory: 

 

− výsledky předchozích inspekčních prohlídek; 

− potřeba kontrolovat opatření k nápravě; 

− případně zvláštní podmínky, za nichž byl systém schválen; 

− podstatné změny organizace výrobního procesu, opatření nebo technik. 
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Při těchto inspekčních prohlídkách může oznámený subjekt v případě potřeby provést nebo 

nechat provést zkoušky, aby ověřil, zda systém zabezpečování jakosti řádně funguje. 

Oznámený subjekt poskytne výrobci zprávu o inspekci a při provedení zkoušky rovněž 

protokol o zkoušce. 

 

4. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce uchovává pro potřebu vnitrostátních orgánů po 

dobu deseti let od vyrobení posledního strojního zařízení: 

 

− dokumentaci uvedenou v bodu 2.1, 
 

− rozhodnutí a zprávy oznámeného subjektu uvedené ve třetím a čtvrtém pododstavci 
bodu 2.4 a v bodech 3.3 a 3.4. 
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PŘÍLOHA XI 

 

 

MINIMÁLNÍ KRITÉRIA, KTERÁ MAJÍ ČLENSKÉ STÁTY BRÁT V ÚVAHU  

PŘI OZNAMOVÁNÍ SUBJEKTŮ 

 

1. Subjektem, jeho ředitelem a pracovníky odpovědnými za ověřování nesmějí být osoby, které 

navrhují, vyrábějí, dodávají nebo instalují ověřované strojní zařízení, ani zplnomocněný 

zástupce některé z těchto osob. Nesmějí se podílet ani přímo ani jako zplnomocnění zástupci 

na návrhu, výrobě, uvádění na trh nebo na údržbě strojního zařízení. To však nevylučuje 

možnost výměny technických informací mezi výrobcem a subjektem. 

2. Subjekt a jeho pracovníci pověření inspekcí provádějí ověřování na nejvyšší úrovni 

profesionální důvěryhodnosti a technické způsobilosti a nesmějí být vystaveni žádným tlakům 

a podnětům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich rozhodování nebo výsledky 

inspekce, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích ověřování 

zájem. 

3. Subjekt musí mít pro každou skupinu strojních zařízení, pro kterou je oznámen, k dispozici 

pracovníky s technickými znalostmi a odpovídající a dostatečnou zkušeností k provádění 

posuzování shody. Musí vlastnit potřebné prostředky, aby mohl řádně vykonávat technické a 

správní úkony spojené s ověřováním; musí mít rovněž přístup k vybavení požadovanému pro 

zvláštní ověřování. 

4. Pracovníci odpovědní za inspekci musí mít: 

− řádné technické a odborné vzdělání, 
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− dostatečnou znalost požadavků na provádění inspekcí a odpovídající zkušenosti s těmito 

inspekcemi, 

− schopnost vypracovat certifikáty, záznamy a zprávy, nutné k doložení provedených 

inspekcí. 

5. Musí být zaručena nestrannost pracovníků vykonávajících inspekci. Jejich odměňování nesmí 

záviset na počtu provedených zkoušek nebo na výsledcích těchto zkoušek. 

6. Subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal stát v souladu 

s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za inspekce přímo odpovědný sám 

členský stát. 

7. Pracovníci subjektu zachovávají služební tajemství o informacích získaných při plnění svých 

úkolů (s výjimkou styku s příslušnými správními orgány státu, v němž vykonávají svou 

činnost) na základě této směrnice nebo jakéhokoli ustanovení vnitrostátních právních 

předpisů, kterými se tato směrnice provádí. 

8. Oznámené subjekty se podílejí na koordinačních činnostech. Podílejí se rovněž na evropské 

normalizaci nebo jsou v ní zastoupeny nebo zajistí, aby byly informovány o stavu příslušných 

norem. 

9. Členské státy přijmou všechna nezbytná opatření, která považují za nutná, aby bylo zajištěno, 

že v případě pozastavení činnosti oznámeného subjektu jsou spisy jeho zákazníků zaslány 

jinému oznámenému subjektu, nebo jsou k dispozici členskému státu, který subjekt oznámil. 
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PŘÍLOHA XII 

 

SROVNÁVACÍ TABULKA1 

 

Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Čl. 1 odst. 1  Čl. 1 odst. 1  

Čl. 1 odst. 2 písm. a) Čl. 2 písm. a) a b) 

Čl. 1 odst. 2 písm. b) Čl. 2 písm. c) 

Čl. 1 odst. 3  Čl. 1 odst. 2  

Čl. 1 odst. 4  Článek 3 

Čl. 1 odst. 5  - 

Čl. 2 odst. 1  Čl. 4 odst. 1  

Čl. 2 odst. 2  Článek 15 

Čl. 2 odst. 3  Čl. 6 odst. 3  

Článek 3 Čl. 5 odst. 1 písm. a) 

Čl. 4 odst. 1  Čl. 6 odst. 1  

Čl. 4 odst. 2 první pododstavec Čl. 6 odst. 2  

Čl. 4 odst. 2 druhý pododstavec - 

Čl. 4 odst. 3  - 

Čl. 5 odst. 1 první pododstavec Čl. 7 odst. 1  

Čl. 5 odst. 1 druhý pododstavec - 

                                                 
1  Tato tabulka ukazuje vztah mezi částmi směrnice 98/37/ES a částmi této směrnice, které se 

zabývají stejnými otázkami. Obsah srovnávaných částí však není nezbytně totožný. 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Čl. 5 odst. 2 první pododstavec Čl. 7 odst. 2 a 3 

Čl. 5 odst. 2 poslední pododstavec - 

Čl. 5 odst. 3  Čl. 7 odst. 4  

Čl. 6 odst. 1  Článek 10 

Čl. 6 odst. 2  Článek 22 

Čl. 7 odst. 1  Čl. 11 odst. 1 a 2 

Čl. 7 odst. 2  Čl. 11 odst. 3 a 4 

Čl. 7 odst. 3  Čl. 11 odst. 4  

Čl. 7 odst. 4  Čl. 11 odst. 5  

Čl. 8 odst. 1 první pododstavec Čl. 5 odst. 1 písm. e) a čl. 12 odst. 1  

Čl. 8 odst. 1 druhý pododstavec Čl. 5 odst. 1 písm. f) 

Čl. 8 odst. 2 písm. a) Čl. 12 odst. 2  

Čl. 8 odst. 2 písm. b) Čl. 12 odst. 4  

Čl. 8 odst. 2 písm. c) Čl. 12 odst. 3  

Čl. 8 odst. 3  - 

Čl. 8 odst. 4  - 

Čl. 8 odst. 5  - 

Čl. 8 odst. 6  Čl. 5 odst. 4  

Čl. 8 odst. 7  - 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Čl. 8 odst. 8  - 

Čl. 9 odst. 1 první pododstavec Čl. 14 odst. 1  

Čl. 9 odst. 1 druhý pododstavec Čl. 14 odst. 4  

Čl. 9 odst. 2  Čl. 14 odst. 3 a 5 

Čl. 9 odst. 3  Čl. 14 odst. 8  

Čl. 10 odst. 1 až 3 Čl. 16 odst. 1 až 3 

Čl. 10 odst. 4  Článek 17 

Článek 11 Článek 20 

Článek 12 Článek 21 

Čl. 13 odst. 1  Čl. 26 odst. 2  

Čl. 13 odst. 2  - 

Článek 14 - 

Článek 15 Článek 28 

Článek 16 Článek 29 

Příloha I - Úvodní poznámky 1 Příloha I - Obecné zásady 2 

Příloha I - Úvodní poznámky 2 Příloha I - Obecné zásady 3 

Příloha I - Úvodní poznámky 3 Příloha I - Obecné zásady 4 

Příloha I část 1 Příloha I část 1 

Příloha I oddíl 1.1. Příloha I oddíl 1.1. 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Příloha I oddíl 1.1.1. Příloha I oddíl 1.1.1. 

Příloha I oddíl 1.1.2. Příloha I oddíl 1.1.2. 

Příloha I oddíl 1.1.2 písm. d) Příloha I oddíl 1.1.6. 

Příloha I oddíl 1.1.3. Příloha I oddíl 1.1.3. 

Příloha I oddíl 1.1.4. Příloha I oddíl 1.1.4. 

Příloha I oddíl 1.1.5. Příloha I oddíl 1.1.5. 

Příloha I oddíl 1.2. Příloha I oddíl 1.2. 

Příloha I oddíl 1.2.1. Příloha I oddíl 1.2.1. 

Příloha I oddíl 1.2.2. Příloha I oddíl 1.2.2. 

Příloha I oddíl 1.2.3. Příloha I oddíl 1.2.3. 

Příloha I oddíl 1.2.4. Příloha I oddíl 1.2.4. 

Příloha I oddíl 1.2.4. body 1 až 3 Příloha I oddíl 1.2.4.1. 

Příloha I oddíl 1.2.4. body 4 až 6 Příloha I oddíl 1.2.4.3. 

Příloha I oddíl 1.2.4. bod 7 Příloha I oddíl 1.2.4.4. 

Příloha I oddíl 1.2.5. Příloha I oddíl 1.2.5. 

Příloha I oddíl 1.2.6. Příloha I oddíl 1.2.6. 

Příloha I oddíl 1.2.7. Příloha I oddíl 1.2.1. 

Příloha I oddíl 1.2.8. Příloha I oddíl 1.1.6. 

Příloha I oddíl 1.3. Příloha I oddíl 1.3. 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Příloha I oddíl 1.3.1. Příloha I oddíl 1.3.1. 

Příloha I oddíl 1.3.2. Příloha I oddíl 1.3.2. 

Příloha I oddíl 1.3.3. Příloha I oddíl 1.3.3. 

Příloha I oddíl 1.3.4. Příloha I oddíl 1.3.4. 

Příloha I oddíl 1.3.5. Příloha I oddíl 1.3.5. 

Příloha I oddíl 1.3.6. Příloha I oddíl 1.3.6. 

Příloha I oddíl 1.3.7. Příloha I oddíl 1.3.7. 

Příloha I oddíl 1.3.8 Příloha I oddíl 1.3.8. 

Příloha I oddíl 1.3.8 A Příloha I oddíl 1.3.8.1. 

Příloha I oddíl 1.3.8 B Příloha I oddíl 1.3.8.2. 

Příloha I oddíl 1.4. Příloha I oddíl 1.4. 

Příloha I oddíl 1.4.1. Příloha I oddíl 1.4.1. 

Příloha I oddíl 1.4.2. Příloha I oddíl 1.4.2. 

Příloha I oddíl 1.4.2.1. Příloha I oddíl 1.4.2.1. 

Příloha I oddíl 1.4.2.2. Příloha I oddíl 1.4.2.2. 

Příloha I oddíl 1.4.2.3. Příloha I oddíl 1.4.2.3. 

Příloha I oddíl 1.4.3. Příloha I oddíl 1.4.3. 

Příloha I oddíl 1.5. Příloha I oddíl 1.5. 

Příloha I oddíl 1.5.1. Příloha I oddíl 1.5.1. 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Příloha I oddíl 1.5.2. Příloha I oddíl 1.5.2. 

Příloha I oddíl 1.5.3. Příloha I oddíl 1.5.3. 

Příloha I oddíl 1.5.4. Příloha I oddíl 1.5.4. 

Příloha I oddíl 1.5.5. Příloha I oddíl 1.5.5. 

Příloha I oddíl 1.5.6. Příloha I oddíl 1.5.6. 

Příloha I oddíl 1.5.7. Příloha I oddíl 1.5.7. 

Příloha I oddíl 1.5.8. Příloha I oddíl 1.5.8. 

Příloha I oddíl 1.5.9. Příloha I oddíl 1.5.9. 

Příloha I oddíl 1.5.10. Příloha I oddíl 1.5.10. 

Příloha I oddíl 1.5.11. Příloha I oddíl 1.5.11. 

Příloha I oddíl 1.5.12. Příloha I oddíl 1.5.12. 

Příloha I oddíl 1.5.13. Příloha I oddíl 1.5.13. 

Příloha I oddíl 1.5.14. Příloha I oddíl 1.5.14. 

Příloha I oddíl 1.5.15. Příloha I oddíl 1.5.15. 

Příloha I oddíl 1.6. Příloha I oddíl 1.6. 

Příloha I oddíl 1.6.1. Příloha I oddíl 1.6.1. 

Příloha I oddíl 1.6.2. Příloha I oddíl 1.6.2. 

Příloha I oddíl 1.6.3. Příloha I oddíl 1.6.3. 

Příloha I oddíl 1.6.4. Příloha I oddíl 1.6.4. 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Příloha I oddíl 1.6.5. Příloha I oddíl 1.6.5. 

Příloha I oddíl 1.7. Příloha I oddíl 1.7. 

Příloha I oddíl 1.7.0. Příloha I oddíl 1.7.1.1. 

Příloha I oddíl 1.7.1. Příloha I oddíl 1.7.1.2. 

Příloha I oddíl 1.7.2. Příloha I oddíl 1.7.2. 

Příloha I oddíl 1.7.3. Příloha I oddíl 1.7.3. 

Příloha I oddíl 1.7.4. Příloha I oddíl 1.7.4. 

Příloha I oddíl 1.7.4. písm. b) a h) Příloha I oddíl 1.7.4.1. 

Příloha I oddíl 1.7.4. písm. a), c) a e) až g) Příloha I oddíl 1.7.4.2. 

Příloha I oddíl 1.7.4. písm. d) Příloha I oddíl 1.7.4.3. 

Příloha I část 2 Příloha I část 2 

Příloha I oddíl 2.1. Příloha I oddíl 2.1. 

Příloha I oddíl 2.1. bod 1 Příloha I oddíl 2.1.1. 

Příloha I oddíl 2.1. bod 2 Příloha I oddíl 2.1.2. 

Příloha I oddíl 2.2. Příloha I oddíl 2.2. 

Příloha I oddíl 2.2. bod 1 Příloha I oddíl 2.2.1. 

Příloha I oddíl 2.2. bod 2 Příloha I oddíl 2.2.1.1. 

Příloha I oddíl 2.3. Příloha I oddíl 2.3. 

Příloha I část 3 Příloha I část 3 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Příloha I oddíl 3.1. Příloha I oddíl 3.1. 

Příloha I oddíl 3.1.1. Příloha I oddíl 3.1.1. 

Příloha I oddíl 3.1.2. Příloha I oddíl 1.1.4. 

Příloha I oddíl 3.1.3. Příloha I oddíl 1.1.5. 

Příloha I oddíl 3.2. Příloha I oddíl 3.2. 

Příloha I oddíl 3.2.1. Příloha I oddíl 1.1.7.a 3.2.1. 

Příloha I oddíl 3.2.2. Příloha I oddíly 1.1.8. a 3.2.2. 

Příloha I oddíl 3.2.3. Příloha I oddíl 3.2.3. 

Příloha I oddíl 3.3. Příloha I oddíl 3.3. 

Příloha I oddíl 3.3.1. Příloha I oddíl 3.3.1. 

Příloha I oddíl 3.3.2. Příloha I oddíl 3.3.2. 

Příloha I oddíl 3.3.3. Příloha I oddíl 3.3.3. 

Příloha I oddíl 3.3.4. Příloha I oddíl 3.3.4. 

Příloha I oddíl 3.3.5. Příloha I oddíl 3.3.5. 

Příloha I oddíl 3.4. Příloha I oddíl 3.4. 

Příloha I oddíl 3.4.1. bod 1 Příloha I oddíl 1.3.9. 

Příloha I oddíl 3.4.1. bod 2 Příloha I oddíl 3.4.1. 

Příloha I oddíl 3.4.2. Příloha I oddíl 1.3.2. 

Příloha I oddíl 3.4.3. Příloha I oddíl 3.4.3. 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Příloha I oddíl 3.4.4. Příloha I oddíl 3.4.4. 

Příloha I oddíl 3.4.5. Příloha I oddíl 3.4.5. 

Příloha I oddíl 3.4.6. Příloha I oddíl 3.4.6. 

Příloha I oddíl 3.4.7. Příloha I oddíl 3.4.7. 

Příloha I oddíl 3.4.8. Příloha I oddíl 3.4.2. 

Příloha I oddíl 3.5. Příloha I oddíl 3.5. 

Příloha I oddíl 3.5.1. Příloha I oddíl 3.5.1. 

Příloha I oddíl 3.5.2. Příloha I oddíl 3.5.2. 

Příloha I oddíl 3.5.3. Příloha I oddíl 3.5.3. 

Příloha I oddíl 3.6. Příloha I oddíl 3.6. 

Příloha I oddíl 3.6.1. Příloha I oddíl 3.6.1. 

Příloha I oddíl 3.6.2. Příloha I oddíl 3.6.2. 

Příloha I oddíl 3.6.3. Příloha I oddíl 3.6.3. 

Příloha I oddíl 3.6.3 písm. a) Příloha I oddíl 3.6.3.1. 

Příloha I oddíl 3.6.3 písm. b) Příloha I oddíl 3.6.3.2. 

Příloha I část 4 Příloha I část 4 

Příloha I oddíl 4.1. Příloha I oddíl 4.1. 

Příloha I oddíl 4.1.1. Příloha I oddíl 4.1.1. 

Příloha I oddíl 4.1.2. Příloha I oddíl 4.1.2. 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Příloha I oddíl 4.1.2.1. Příloha I oddíl 4.1.2.1. 

Příloha I oddíl 4.1.2.2. Příloha I oddíl 4.1.2.2. 

Příloha I oddíl 4.1.2.3. Příloha I oddíl 4.1.2.3. 

Příloha I oddíl 4.1.2.4. Příloha I oddíl 4.1.2.4. 

Příloha I oddíl 4.1.2.5. Příloha I oddíl 4.1.2.5. 

Příloha I oddíl 4.1.2.6. Příloha I oddíl 4.1.2.6. 

Příloha I oddíl 4.1.2.7. Příloha I oddíl 4.1.2.7. 

Příloha I oddíl 4.1.2.8. Příloha I oddíl 1.5.16. 

Příloha I oddíl 4.2. Příloha I oddíl 4.2. 

Příloha I oddíl 4.2.1. - 

Příloha I oddíl 4.2.1.1. Příloha I oddíl 1.1.7. 

Příloha I oddíl 4.2.1.2. Příloha I oddíl 1.1.8. 

Příloha I oddíl 4.2.1.3. Příloha I oddíl 4.2.1. 

Příloha I oddíl 4.2.1.4. Příloha I oddíl 4.2.2. 

Příloha I oddíl 4.2.2. Příloha I oddíl 4.2.3. 

Příloha I oddíl 4.2.3. Příloha I oddíly 4.1.2.7. a 4.1.2.8.2. 

Příloha I oddíl 4.2.4. Příloha I oddíl 4.1.3. 

Příloha I oddíl 4.3. Příloha I oddíl 4.3. 

Příloha I oddíl 4.3.1. Příloha I oddíl 4.3.1. 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Příloha I oddíl 4.3.2. Příloha I oddíl 4.3.2. 

Příloha I oddíl 4.3.3. Příloha I oddíl 4.3.3. 

Příloha I oddíl 4.4. Příloha I oddíl 4.4. 

Příloha I oddíl 4.4.1. Příloha I oddíl 4.4.1. 

Příloha I oddíl 4.4.2. Příloha I oddíl 4.4.2. 

Příloha I část 5 Příloha I část 5 

Příloha I oddíl 5.1. Příloha I oddíl 5.1. 

Příloha I oddíl 5.2. Příloha I oddíl 5.2. 

Příloha I oddíl 5.3. - 

Příloha I oddíl 5.4. Příloha I oddíl 5.3. 

Příloha I oddíl 5.5. Příloha I oddíl 5.4. 

Příloha I oddíl 5.6. Příloha I oddíl 5.5. 

Příloha I oddíl 5.7. Příloha I oddíl 5.6. 

Příloha I část 6 Příloha I část 6 

Příloha I oddíl 6.1. Příloha I oddíl 6.1. 

Příloha I oddíl 6.1.1. Příloha I oddíl 4.1.1. písm. g) 

Příloha I oddíl 6.1.2. Příloha I oddíl 6.1.1. 

Příloha I oddíl 6.1.3. Příloha I oddíl 6.1.2. 

Příloha I oddíl 6.2. Příloha I oddíl 6.2. 
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Směrnice 98/37/ES Tato směrnice 

Příloha I oddíl 6.2.1. Příloha I oddíl 6.2. 

Příloha I oddíl 6.2.2. Příloha I oddíl 6.2. 

Příloha I oddíl 6.2.3. Příloha I oddíl 6.3.1. 

Příloha I oddíl 6.3. Příloha I oddíl 6.3.2. 

Příloha I oddíl 6.3.1. Příloha I oddíl 6.3.2. bod 3 

Příloha I oddíl 6.3.2. Příloha I oddíl 6.3.2. bod 4 

Příloha I oddíl 6.3.3. Příloha I oddíl 6.3.2. bod 1 

Příloha I oddíl 6.4.1. Příloha I oddíly 4.1.2.1., 4.1.2.3. a 6.1.1. 

Příloha I oddíl 6.4.2. Příloha I oddíl 6.3.1. 

Příloha I oddíl 6.5. Příloha I oddíl 6.5. 

Příloha II části A a B Příloha II část A 

Příloha II část C - 

Příloha III Příloha III 
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Příloha IV.A.3 Příloha IV.3 
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Příloha IV.A.10 Příloha IV.10 
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I. Úvod 

 

1. Dne 26. ledna 2001 předložila Komise návrh1 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES, na základě článku 95 Smlouvy o ES. 

 

2. Dne 12. září 2001 přednesl Evropský hospodářský a sociální výbor své stanovisko2. 

 

3. Evropský parlament přednesl své stanovisko v rámci prvního čtení dne 4. července 20023. 

 

4. Rada přijala společný postoj v souladu s článkem 251 Smlouvy o ES dne 18. července 2005 

 

 

II. Cíle 

 

Tímto návrhem se mění směrnice 95/16/ES s cílem aktualizovat technické předpisy a rozšířit 

mimo jiné působnost směrnice na přenosné nastřelovací přístroje s nábojkou a na stavební 

výtahy. 

 

 

III. Analýza společného postoje uvedeného v dok. 5786/05 

 

1. Úvod 

 

Rada provedla rozsáhlé přepracování návrhu, přičemž některé změny byly provedeny 

s cílem zajistit shodu použité terminologie v rámci celého znění.  

 

                                                 
1 Úř. věst. C 154, 29.5.2001, s. 164 
2 Stanovisko CES 1112/2001, Úř. věst. C 311, 7.11.2001, s. 1 
3 Dok. 10531/02 CODEC 847 ENT 104 
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Dlouhá diskuse (trvající déle než 3 roky) v přípravných orgánech Rady umožnila 

zahrnout všechny předvídatelné prvky, které by mohly zabránit tomu, aby se tento 

právní text stal brzy zastaralým. 

 

2. Nové prvky obsažené ve společném postoji ve srovnání s návrhem Komise 

 

Rada ve svém společném postoji:  

 

- provedla změny působnosti směrnice (článek 1) doplněním různých bodů, 

přičemž některé z nich se dříve uváděly pouze v přílohách;  

- doplnila některé kategorie výrobků k těm, které byly vyňaty z oblasti působnosti 

směrnice, např. různé dopravní prostředky, aby nedocházelo k překrývání s jinými 

směrnicemi, a strojní zařízení zvlášť navržené pro výzkumné a laboratorní účely 

(článek 1); 

- stanovila orientační seznam bezpečnostních součástí uvedený v čl. 2 písm. c), 

který může být změněn prostřednictvím postupu projednání ve výborech (článek 

22), kterým se zřizuje nový Výbor pro strojní zařízení; 

- rozsáhle přepracovala přílohu o požadavcích na ochranu zdraví a bezpečnost; 

- připojila tabulku odkazující na směrnici 98/37/ES a na tuto směrnici s cílem 

usnadnit jejich používání, i když obsah příslušných částí není totožný; 

- provedla v celém znění několik terminologických změn . 

 

Změny, které Rada přijala v plném rozsahu  

 

Změna 16 o odkazech na směrnici 92/59/EHS; 

Změna 18 o omezeních pro volný oběh zboží; 

Změna 42, kterou se k fázím, během nichž musí být vyloučeno riziko, doplňuje 

doprava; 

Změna 74 o uvedení jména a adresy zástupce výrobce pouze v případě potřeby. 
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Změny, které Rada přijala částečně nebo které přeformulovala 

 

Změna 15 o definicích, přičemž Rada přijala definice neúplných strojních zařízení, 

bezpečnostních součástí a další definice uvedené v této změně; 

Změna 23 o postupu posuzování shody; 

Změna 27 o označení CE; 

Změna 31 o povinnosti vnitrostátních úředníků a úředníků Komise dodržovat služební 

tajemství; 

Změna 49 o pevných ochranných krytech, jejíž znění bylo upraveno; 

Změna 56 o značení, která byla přijata částečně; 

Změna 57 o používání jazyka a o návodech; 

Změna 66, kterou se stanoví způsob připevnění informací na příslušenství pro zdvihání; 

Změna 75 pouze pro část, která uvádí, že odkazy na použité směrnice musí být zřetelně 

označené pomocí odkazů na Úřední věstník. 

 

Změny, které jsou nepřijatelné pro Komisi, a které proto Rada nepřijala 

 

Změna 1 - zlepšení výkonu strojních zařízení z hlediska vlivu na životní prostředí; 

Změna 4 - nepoužití ustanovení směrnice za určitých okolností; 

Změna 5 - zařízení používaná na výstavištích a v zábavních parcích; 

Změny 6 a 11 - označení CE; 

Změny 7 a 8 - systémy pro dobrovolné osvědčování a označování;  

Změny 9, 20 a 32 - postup projednání ve výborech; 

Změna 10 - vysokonapěťová zařízení; 

Změna 12 - bezpečnostní úpravy starších strojních zařízení; 

Změna 13 - kodifikace budoucích právních aktů; 

Změna 19 - harmonizované normy pro strojní zařízení; 
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Změny 24, 26 a 30 - analýza rizik a postup posuzování shody; 

Změna 25 - neúplná strojní zařízení; 

Změny 28 a 29 - tržní dohled; 

Změny 33 a 37 - definice „výtahu“; 

Změna 34 - hodnocení různých požadavků podle „nového přístupu“ prováděné Komisí; 

Změna 35 - vstup budoucí směrnice v platnost; 

Změna 39 - nahrazení výrazu „Společenství“ výrazem „Evropská unie“ v rámci celého 

znění; 

Změna 40 - odkaz na „ekonomickou přiměřenost“; 

Změna 44 - povinnosti výrobce během manipulace a dopravy strojních zařízení; 

Změna 36 - řídicí systémy; 

Změna 48 - stabilita strojních zařízení; 

Změna 50 - sedadla ve strojních zařízeních; 

Změna 55 - pohyb ohrožených osob; 

Změna 58 - obsah návodů k používání; 

Změna 60 - vibrace; 

Změna 38 - definice „vázacího prostředku“; 

Změna 65 - konstrukce „vázacího prostředku“; 

Změna 67 - konstrukce „ovládacích prvků“; 

Změna 70 - ruční ovládací prvky; 

Změny 71 a 73 - stavební výtahy; 

Změna 77 - dostupnost technické dokumentace; 

Změna 78 a 79 - sériová výroba totožných strojních zařízení; 

Změna 82 - osoby odpovědné za dodržování povinností uvedených v článku 12 návrhu 

(posuzování shody); 

Změna 83 - sestavení databáze strojních zařízení přispívajících ke zdravému 

a bezpečnému pracovnímu prostředí; 
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Změny, které jsou pro Radu nepřijatelné 

 

Změna 2 a 3 o vyloučení průmyslových zón a lékařských zařízení; 

Změna 17 a 82 o postupu posouzení shody; 

Změna 22 o analýze rizik; 

Změna 31 o služebním tajemství; 

Změna 45 a 36 o nebezpečných situacích; 

Změna 47 o použitelnosti požadavků na opatření vztahující se na strojní zařízení; 

Změna 59 o postupech měření; 

Změna 61 a 38 o definicích týkajících se zdvihacích zařízení; 

Změna 62 o statických a dynamických zkouškách; 

Změna 63 o ovládacích prvcích se samočinným návratem do původní polohy; 

Změna 64 o zatížení strojních zařízení; 

Změna 69 o značení; 

Změna 72 o šachtách průmyslových výtahů;  

Změna 76 o způsobu připevnění označení CE; 

Změna 80 o povinnosti koordinace. 

 

 

IV. Závěr 

 

Rada upravila znění v takovém rozsahu, že při přímém srovnání nemusí odpovídat původnímu 

návrhu. 

Toto přepracování bylo považováno za nezbytné v zájmu dosažení tří cílů:  

- zajistit terminologickou shodu v rámci celého návrhu s cílem usnadnit jeho použití; 

- přihlédnout k obavám průmyslových subjektů, které budou muset tento právní akt 

používat;  

- umožnit hladký přechod ze stávající platné směrnice na novou směrnici. 

Rovněž se tím vysvětluje rozsah, v němž byly změny Evropského parlamentu zohledněny, 

protože mnohé z nich byly už po předběžném přepracování irelevantní. 
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DODATEK K POZNÁMCE K BODU „I/A“ 
Odesílatel: Generální sekretariát Rady 
Příjemce: COREPER/RADA 
Číslo návrhu 
Komise: 

5557/01 ENT 8 CODEC 59 - KOM(2000) 899 v konečném znění 

Předmět: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních zařízeních 
a o změně směrnice 95/16/ES [první čtení] 
- Přijetí (LA + P) 
a) společného postoje 
b) odůvodnění Rady 
= Prohlášení 

 

1. Prohlášení Rady a Komise k čl. 1 odst. 2 písm. e) 

 

„Rada a Komise prohlašují, že je třeba změnit směrnici 2003/37/ES o schvalování typu 

zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož i 

jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků tak, aby pokrývala všechna 

odpovídající rizika zmiňovaná směrnicí o strojních zařízeních, a to s cílem sjednotit všechna 

zdravotní a bezpečnostní hlediska ve vztahu k zemědělským a lesním traktorům v rámci jedné 

harmonizující směrnice. Taková změna směrnice 2003/37/ES by měla zahrnovat doplnění směrnice 

o strojních zařízeních tak, aby se v čl. 1 odst. 2 písm. e) první odrážce vypustilo slovní spojení „pro 

rizika“. V souvislosti s přezkumem nového přístupu bude dále objasněno, jak mají být takové 

harmonizované požadavky ohledně informací prováděny plošně u všech směrnic v rámci nového 

přístupu.“ 
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2. Déclaration de la Commission concernant l'article 7 

 

„Komise prohlašuje, že v souvislosti s udělováním standardizačních pověření uvedených v čl. 2 

písm. m) se vynasnaží, aby případným uživatelům byly zpřístupněny veškeré informace o všech 

normách, na něž jsou zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a to s uvedením 

souvislosti mezi jejich články a základními zdravotními a bezpečnostními požadavky. V souvislosti 

s přezkumem nového přístupu bude dále objasněno, jak mají být takové harmonizované požadavky 

ohledně informací prováděny plošně u všech směrnic v rámci nového přístupu.“ 

 

3. Déclaration de la Commission concernant l'article 16 (3) 

 

„Aniž je dotčeno dodržování právních předpisů Společenství, Komise v rámci přezkumu nového 

přístupu objasní podmínky pro připojení dalšího označení ve vztahu k označení CE, ať už na 

vnitrostátní, evropské nebo soukromé úrovni.“ 

 

 

 

________________________ 
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SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 
týkající se  

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o strojních 
zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě [KOM(2000) 899 
– 2001/0004 (COD)] v souladu s článkem 95 Smlouvy: 

26. ledna 2001.

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 12. září 2001.

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 4. července 2002.

Datum předání pozměněného návrhu [(KOM(2003)48 v konečném znění – 
2001/0004 (COD)]: 

11. února 2003.

Datum přijetí společného postoje Rady: 18. července 2005.

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Cílem původního návrhu bylo zajistit volný pohyb výrobků spadajících do oblasti 
působnosti uvedené směrnice zaručením vysoké úrovně v oblastech ochrany zdraví, 
bezpečnosti a ochrany spotřebitele. Oblast působnosti se vztahuje zejména na strojní 
zařízení a výrobky používané ve spojení se strojními zařízeními. 

V souladu se závěry zprávy, kterou v roce 1994 vypracovala skupina pod vedením 
p. Molitora, si původní návrh stanovil za cíl upřesnit různé pojmy, objasnit určitá 
hlediska a lépe zajistit jednotné uplatňování směrnice. Za tímto účelem byly lépe 
vysvětleny postupy posuzování shody a tržního dohledu, takže nenastal rozdílný 
výklad těchto postupů. 

Původní návrh na revizi směrnice o strojních zařízeních byl vypracován na základě 
návrhů, které sestavila skupina na vysoké úrovni tvořená nezávislými odborníky 
z různých oblastí. Rovněž se v něm zohlednily zkušenosti získané praktickým 
uplatňováním změněné směrnice 89/392/EHS1. 

Původní návrh obsahoval následující hlavní prvky: 

                                                 
1 Směrnice Rady 89/392/EHS ze dne 14. června 1989 o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se strojních zařízení, Úř. věst. L 183, 29.6.1989, s. 9. Uvedenou směrnici kodifikovala 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/37/ES ze dne 22. června 1998 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se strojních zařízení, Úř. věst. L 331, 23.7.1998, s. 1. Směrnice ve 
znění směrnice 98/79/ES (Úř. věst. L 331, 7.12.1998, s. 1). 
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• upřesnění oblasti působnosti směrnice, jasné vymezení vůči jiným směrnicím, 
zejména vůči směrnici o zařízeních nízkého napětí2 a směrnici o výtazích3, 
a jasnější výklad pojmu „neúplná strojní zařízení“; 

• zpřísnění opatření týkajících se tržního dohledu a oznámení o subjektech 
posuzování shody; 

• zavedení postupu komplexního zabezpečování jakosti pro určité kategorie 
strojních zařízení. 

Do pozměněného návrhu Komise začlenila mnohé návrhy Evropského parlamentu, 
aby tak dále vylepšila uvedenou směrnici. 

3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE SPOLEČNÉHO POSTOJE 

3.1. Celkové připomínky týkající se společného postoje  
Společný postoj přijala Rada jednomyslně. 

Rada do pozměněného návrhu Komise zavádí řadu změn, které značně zlepšují znění 
směrnice a zároveň zachovávají její původní cíle – objasnění a zjednodušení jejího 
uplatňování.  

Společný postoj obsahuje klíčové pozměňovací návrhy navržené Evropským 
parlamentem v prvním čtení jako např. zavedení certifikace samotným výrobcem 
prostřednictvím prohlášení o shodě namísto certifikace strojů s vyšším stupněm 
rizikovosti třetí stranou při plném uplatňování harmonizovaných norem, jakož 
i zpřísnění požadavků na oznámené subjekty. 

Mnohé změny, které byly zavedeny do společného postoje, se týkají lepšího 
uspořádání znění uvedené směrnice nebo představují redakční zásahy, které však 
nemění její základní smysl nebo praktické uplatňování. 

Zejména bylo upraveno uspořádání přílohy I týkající se základních požadavků 
na ochranu zdraví a na bezpečnost, tak aby co nejvíce odpovídalo uspořádání 
stávající směrnice. Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost uvedené 
v kapitolách 7 a 8 přílohy I pozměněného návrhu byly vloženy do kapitol 4 a 6 
týkajících se zvedání a zvedání osob. 

3.2. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu zahrnuté do pozměněného 
návrhu v plném rozsahu, částečně nebo v zásadě a začleněné do společného 
postoje v plném rozsahu, částečně nebo v zásadě  

Do společného postoje byly zahrnuty následující pozměňovací návrhy, v některých 
případech se změnami: 

                                                 
2 Směrnice Rady 73/23/EHS ze dne 19. února 1973 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí, Úř. věst. L 77, 
26.3.1973, s. 29. Směrnice naposledy pozměněná směrnicí 93/68/EHS (Úř. věst. L 220, 30.8.2003, s. 1). 

3 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/16/ES ze dne 29. června 1995 o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se výtahů, Úř. věst. L 213, 7.9.1995, s. 1. Směrnice ve znění 
nařízení (ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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14 oblast působnosti a vyloučení (částečně), 15 definice (částečně), 16 odkaz 
na směrnici 92/59/EHS (v plném rozsahu), 17 a 82 povinnosti týkající se uvádění na 
trh a do provozu (částečně), 18 volný pohyb (v plném rozsahu), 22 posuzování shody 
(v zásadě, ale součást přílohy I, Obecné zásady), 23 posuzování shody (v plném 
rozsahu), 27 označení CE (částečně), 30 oznámené subjekty (v zásadě), 36 a 45 
bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů (částečně), 41 definice v příloze I 
(částečně), 42 zásady zajišťování bezpečnosti (v plném rozsahu), 49 pevné ochranné 
kryty (částečně), 51 přívod elektrické energie (v zásadě), 56 značení strojního 
zařízení (částečně), 74 prohlášení o shodě (v zásadě), 75 prohlášení o shodě 
(částečně), 80 minimální kritéria při oznamování subjektů (částečně). 

3.3. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu zahrnuté do pozměněného 
návrhu v plném rozsahu, částečně nebo v zásadě a nezačleněné do společného 
postoje 

Do pozměněného návrhu byly zahrnuty následující pozměňovací návrhy, ale nebyly 
začleněny do společného postoje: 

2 bod odůvodnění k vyloučení průmyslových zón, 3 bod odůvodnění k vyloučení 
lékařských zařízení, 47 stabilita, 59 pokyny k používání přenosných ručních a/nebo 
ručně vedených strojních zařízení, 62 zkoušky zdvihacího strojního zařízení, 63 
ovládání pohybu zdvihacího strojního zařízení, 64 ovládání zatížení zdvihacího 
strojního zařízení, 66 označení řetězů a lan, 69 označení strojních zařízení pro 
zdvihání osob, 72 ochranná zařízení u stavebních výtahů a 76 označení CE. 

3.4. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu nezahrnuté do pozměněného 
návrhu a nezačleněné do společného postoje 

Do pozměněného návrhu nebyly zahrnuty a do společného postoje nebyly začleněny 
následující pozměňovací návrhy: 

1 bod odůvodnění ke vlivu na životní prostředí, 4 bod odůvodnění k strojním 
zařízením s bezpečným provozem, 5 bod odůvodnění k zařízením používaným na 
výstavištích a v zábavních parcích, 6, 7, 8 a 11 body odůvodnění k označení CE, 
dobrovolnému osvědčování a označování, 9, 20 a 32 body odůvodnění k postupu 
projednávání ve výborech, 10 bod odůvodnění k vysokonapěťovým zařízením, 12 
bod odůvodnění k starším strojním zařízením, 13 bod odůvodnění ke kodifikaci 
právních aktů, 19 harmonizované normy, 24 posuzování shody, 25 neúplná strojní 
zařízení, 26 oznámené subjekty, 28 a 29 tržní dohled, 31 služební tajemství, 33 a 37 
směrnice o výtazích, 34 hodnocení pojmu nový přístup, 35 vstup směrnice v platnost, 
40 úvodní poznámky v příloze I, 44 manipulace se strojními zařízeními a jejich 
doprava, 50 sedadla ve strojních zařízeních, 55 volný pohyb ohrožených osob, 58 
návody k používání, 60 požadavky na vibrace, 65 zdvihání, 67 ovládání zvedání 
nebo přemísťování osob, 70 zdvihací strojní zařízení pro osoby se sníženou hybností, 
71 a 73 stavební výtahy, 77 technická dokumentace, 78 příloha IX, 79 příloha X, 83 
bod odůvodnění k sestavení databáze. 

3.5. Pozměňovací návrhy Evropského parlamentu nezahrnuté do pozměněného 
návrhu a začleněné do společného postoje 

Do pozměněného návrhu nebyly zahrnuty následující pozměňovací návrhy, ale byly 
začleněny do společného postoje: 
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48 požadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení a část 
pozměňovacího návrhu 57 návody k používání, kterým byl odstraněn požadavek, že 
„se návody k používání musí vztahovat pouze na dotyčný stroj“.  

3.6. Jiné změny zavedené společným postojem Rady ve srovnání s pozměněným 
návrhem 

Změny bodů odůvodnění 

1. bod odůvodnění v pozměněném návrhu byl v zájmu lepší srozumitelnosti mírně 
pozměněn. 

4. bod odůvodnění v pozměněném návrhu byl zrušen, neboť vzhledem k úpravám 
znění společného postoje pozbyl platnosti. 

6. a 7. bod odůvodnění v pozměněném návrhu nebyl začleněn do společného postoje. 

8. bod odůvodnění v pozměněném návrhu byl ve společném postoji rozčleněn do 5. 
a 6. nově vloženého bodu odůvodnění. Nově vložený 6. bod odůvodnění byl ve 
společném postoji z důvodu srozumitelnosti změněn. 

9. bod odůvodnění v pozměněném návrhu byl považován za nadbytečný, a proto byl 
zrušen. 

Do společného postoje byl nově vložen 7. bod odůvodnění, jenž objasňuje vztah 
ke směrnici Rady 89/655/EHS.  

Do společného postoje byl nově doplněn 11. bod odůvodnění, jenž se týká článku 9. 

13. bod odůvodnění v pozměněném návrhu byl ve společném postoji mírně 
pozměněn. 

14. bod odůvodnění v pozměněném návrhu byl ve společném postoji mírně 
pozměněn. 

19. bod odůvodnění byl mírně pozměněn, aby se v něm projevily změny článku 16 
ve společném postoji . 

Dosavadní 24. bod odůvodnění v pozměněném návrhu byl ve společném postoji 
mírně pozměněn a označen jako 28. bod odůvodnění. 

Dosavadní 27. bod odůvodnění byl v pozměněném návrhu změněn v souladu 
s interinstitucionálně schváleným standardním zněním a označen ve společném 
postoji jako 26. bod odůvodnění.  

Do společného postoje byl nově vložen 27. bod odůvodnění, ve kterém jsou členské 
státy vybízeny k tomu, aby sestavily tabulky, z nichž bude patrné srovnání mezi 
touto směrnicí a prováděcími opatřeními. 
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Změny článků 

Ustanovení čl. 1 odst. 1 v pozměněném návrhu bylo ve společném postoji změněno 
tak, aby jednoznačně uvádělo seznam všech kategorií výrobků, na něž se vztahuje 
uvedená směrnice.  

Ustanovení čl. 1 odst. 2 v pozměněném návrhu bylo ve společném postoji změněno 
tak, aby objasnilo oblast působnosti uvedené směrnice, a to:  

– odstraněním nadbytečného vyloučení kategorií výrobků, na něž se uvedená 
směrnice nevztahuje, jako např. běžných „součástí“ v písmenu a), „průmyslových 
zón jako celku“ v písmenu m) a „lékařských zařízení“ v písmenu n), neboť 
neodpovídají kategoriím uvedeným v čl. 1 odst. 1; 

– vyloučením z písmene d) všech zbraní, neboť kritéria na bezpečnost uvedená 
ve směrnici tomuto druhu výrobků nevyhovují; 

– uvedením v písmenu e), že v zájmu zlepšení bezpečnosti zemědělských a 
lesnických traktorů a posouzení nových právních aktů došlo k vyloučení 
uvedených strojních zařízení, pokud jde o rizika, na něž se vztahuje směrnice 
2003/37/ES4; 

– zavedením v písmenu h) další kategorie „strojní zařízení zvláště navrhovaná a 
konstruovaná pro výzkumné účely pro dočasné použití v laboratořích“, na niž se 
uvedená směrnice nevztahuje; 

– odstraněním „všech typů motorů“ z písmene l) v pozměněném návrhu, neboť 
přísluší do kategorie „neúplná strojní zařízení“. 

Článek 2 v pozměněném návrhu byl ve společném postoji změněn tak, aby se 
zlepšila právní jasnost a srozumitelnost, jakož i dosáhla větší jednota se zásadami 
nového přístupu tím, že: 

– význam úvodní věty byl upřesněn v tom smyslu, že pro účely směrnice se jako 
„strojní zařízení“ označují výrobky uvedené v čl. 1 odst. 1 písm. a) až f);  

– definice „strojního zařízení“ v písmenech a) a b) pozměněného návrhu byly 
redakčně upraveny a sloučeny ve společném postoji do definice v písmenu a);  

– dosavadní definice „bezpečnostní součásti“ v písmenu d) pozměněného návrhu 
byla redakčně upravena a označena ve společném postoji jako písmeno c). 
Seznam bezpečnostních součástí byl navíc ve společném postoji převeden do nově 
vložené přílohy V, v níž má pouze indikativní význam;  

– do společného postoje byla nově zařazena definice „řetězů, lan a popruhů“ 
v písmenu e);  

                                                 
4 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003 o schvalování typu 

zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, jakož 
i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků. Úř. věst. L 171, 9.7.2003, s. 1. 
Směrnice ve znění směrnice Rady 2004/66/ES (Úř. věst. L 168, 1.5.2004, s. 35). 
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– dosavadní definice „snímatelného mechanického převodového zařízení“ 
v písmenu f) pozměněného návrhu byla redakčně upravena; 

– dosavadní definice „ochranného krytu na snímatelné mechanické převodové 
zařízení“ v písmenu g) pozměněného návrhu byla považována za nadbytečnou, 
a proto byla ve společném postoji zrušena, neboť představuje pouze jednu 
z mnoha kategorií bezpečnostních součástí; 

– dosavadní definice „přenosného zařízení s náboji“ v písmenu h) pozměněného 
návrhu byla považována za nadbytečnou, a proto byla ve společném postoji 
zrušena, neboť představuje pouze jednu z mnoha kategorií bezpečnostních 
součástí; 

– dosavadní definice „neúplného strojního zařízení“ v písmenu i) pozměněného 
návrhu byla za účelem lepšího souladu s pojmem „strojní zařízení“ redakčně 
upravena a ve společném postoji označena jako písmeno g); 

– dosavadní definice „uvedení na trh“ v písmenu h) pozměněného návrhu byla 
změněna, aby lépe odrážela tržní realitu v oblasti produktů, na něž se vztahuje 
směrnice o strojních zařízeních, a byla ve společném postoji označena jako 
písmeno h); 

– dosavadní definice „výrobce“ v písmenu k) pozměněného návrhu byla redakčně 
upravena a označena ve společném postoji jako písmeno i); 

– dosavadní definice „uvedení do provozu“ v písmenu m) pozměňovacího návrhu 
byla změněna, neboť její druhá část byla považována za nadbytečnou, a ve 
společném postoji byla označena jako písmeno k); 

– dosavadní definice „harmonizované normy“ v písmenu n) pozměněného návrhu 
byla redakčně upravena a označena ve společném postoji jako písmeno l). 

Článek 3 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven. 

Článek 4 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven. 

Článek 5 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven. 

Článek 6 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven. 

Článek 8 v pozměněném návrhu byl s ohledem na změny seznamu bezpečnostních 
součástí v čl. 8 odst. 1 písm. a) změněn přesunem opatření podle čl. 8 odst. 1 písm. b) 
z řídícího do poradního postupu v čl. 8 odst. 2, jakož i odstraněním opatření podle čl. 
8 odst. 1 písm. c) a d), která se stala i po změnách přílohy I nadbytečnými. 
V důsledku uvedených změn byl dosavadní čl. 8 odst. 1 písm. e) označen jako čl. 8 
odst. 1 písm. b). 

Článek 9 v pozměněném návrhu byl změněn s cílem objasnění postupu. Společný 
postoj zejména nově podmiňuje přijetí zvláštních opatření tím, že buď má Komise 
v souladu s postupem podle článku 10 za to, že harmonizovaná norma nezcela 
naplňuje příslušné základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, nebo 
považuje postupem podle článku 11 za odůvodněné použít proti výrobku ochrannou 
doložku. 
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Článek 11 v pozměněném návrhu byl změněn tak, aby mohly být zúčastněné strany 
lépe informovány o rozhodnutí Komise ve věci oprávněnosti opatření přijatých 
členským státem. 

Článek 12 v pozměněném návrhu byl změněn za účelem zlepšení srozumitelnosti i 
praktického uplatňování uvedené směrnice: 

– odstavec 1 pozměněného návrhu byl s ohledem na změny postupů redakčně 
upraven; 

– postup v odstavci 2 pozměněného návrhu byl zrušen, neboť byl považován za 
příliš byrokratický; 

– dosavadní odstavec 3 pozměněného návrhu byl redakčně upraven a ve společném 
postoji označen jako odstavec 2; 

– dosavadní odstavec 4 pozměněného návrhu byl redakčně upraven, přičemž jeho 
alternativní písmeno b) nazvané „postup pro přizpůsobování harmonizovaným 
normám podle přílohy IX“ bylo z důvodu absence přidané hodnoty odstraněno 
a dotyčný odstavec byl ve společném postoji označen jako odstavec 3; 

– dosavadní odstavec 5 pozměněného návrhu byl redakčně upraven a ve společném 
postoji označen jako odstavec 4. 

Článek 13 pozměněného návrhu byl redakčně upraven a ve společném postoji 
do něho byly vloženy požadavky zajišťující lepší sledovatelnost a větší právní jistotu. 

Článek 14 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven. 

Článek 15 v pozměněném návrhu byl změněn zrušením druhého odstavce. 

Článek 16 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven za účelem zjednodušení jeho 
praktického uplatňování. 

Článek 17 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven. 

Článek 18 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven. 

Do článku 19 byl ve společném postoji pro zdůraznění závažnosti koordinace dozoru 
nad trhem vložen druhý odstavec. 

Článek 22 v pozměněném návrhu byl změněn v souladu s interinstitucionálně 
schváleným standardním ustanovením. 

Článek 24 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven a změněn, aby zavedl 
jednoznačné vymezení vůči jiným směrnicím a uvedl v soulad terminologii směrnice 
o strojních zařízeních a směrnice o výtazích. 

Článek 25 v pozměněném návrhu byl redakčně upraven. 

Článek 26 v pozměněném návrhu byl změněn v souladu s interinstitucionálně 
schváleným standardním zněním. 
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Do společného postoje byl nově vložen článek 27 s cílem usnadnit utlumování 
vnitrostátních právních předpisů k přenosným zařízením s náboji a jiným rázovým 
strojům. 

Změny příloh 

„Úvodní poznámky“ přílohy I v pozměněném návrhu byly přejmenovány 
na „Obecné zásady“ a ve společném postoji byly redakčně upraveny. Navíc byl 
v odstavci 1 společného postoje popsán opakující se postup posuzování a snižování 
rizika. 

Definice v oddíle 1.1.1. přílohy I v pozměněném návrhu byly změněny v zájmu 
jejich uvedení do souladu se zavedenými pojmy používanými v normalizaci 
a do společného postoje byly z důvodu srozumitelnosti doplněny definice 
„předpokládaného použití“ a „důvodně předvídatelného nesprávného použití“. 

Oddíl 1.1.2. „Zásady zajišťování bezpečnosti“ přílohy I v pozměněném návrhu byl 
ve společném postoji redakčně upraven. 

Dosavadní oddíl 1.1.3. „Ergonomie“ přílohy I v pozměněném návrhu byl změněn 
a ve společném postoji byl označen jako oddíl 1.1.6. 

Dosavadní oddíl 1.1.5. .„Osvětlení“ přílohy I v pozměněném návrhu byl mírně 
pozměněn a ve společném postoji označen jako oddíl 1.1.4. 

Dosavadní oddíl 1.1.6. „Konstrukce strojního zařízení z hlediska manipulace“ 
přílohy I v pozměněném návrhu byl redakčně upraven a ve společném postoji byl 
označen jako oddíl 1.1.5. 

V oddílu 1.2.1. „Bezpečnost a spolehlivost ovládacích systémů“ přílohy I 
v pozměněném návrhu byl uvedený pojem lépe popsán ve společném postoji 
s ohledem na zkušenosti s uplatňováním směrnice.  

Dosavadní oddíl 1.2.2. „Ruční ovládání“ přílohy I v pozměněném návrhu byl 
označen původním názvem „Ovládací zařízení“ a ve společném postoji byl 
s ohledem na praktické zkušenosti s uplatňováním směrnice změněn.  

Oddíl 1.2.3. „Spouštění“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném postoji 
s ohledem na průmyslovou praxi změněn. 

Oddíl 1.2.4. „Zastavování“ přílohy I v pozměněném návrhu byl změněn 
a do společného postoje byl s cílem usnadnit bezpečnou průmyslovou praxi vložen 
nový oddíl 1.2.4.2. „Provozní zastavení“.  

Oddíl 1.2.5. „Přepínač ovládacích nebo pracovních režimů“ přílohy I v pozměněném 
návrhu byl ve společném postoji přejmenován na „Volbu ovládacích nebo 
pracovních režimů“ a mírně pozměněn. 

Oddíl 1.2.6. „Výpadek dodávky energie“ přílohy I v pozměněném návrhu byl 
ve společném postoji podrobněji rozpracován. 
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Oddíl 1.2.7. „Selhání ovládacího obvodu“ přílohy I v pozměněném návrhu byl 
zrušen vzhledem k názoru, že se uvedenému riziku vhodným způsoben věnuje ve 
společném postoji nové znění oddílu 1.2.1. „Bezpečnost a spolehlivost ovládacích 
systémů“. 

Oddíl 1.2.8. „Software“ přílohy I v pozměněném návrhu byl zrušen vzhledem 
k názoru, že se uvedenému riziku vhodným způsobem věnuje ve společném postoji 
nově vložený oddíl 1.7.1 1. „Informace a informační zařízení“. 

Oddíl 1.3. „Ochrana před mechanickým nebezpečím“ přílohy I v pozměněném 
návrhu byla ve společném postoji kvůli objasnění redakčně upravena. 

Oddíl 1.4. „Požadované vlastnosti ochranných krytů a ochranných zařízení“ přílohy I 
v pozměněném návrhu byl ve společném postoji z důvodu srozumitelnosti redakčně 
upraven. 

Oddíl 1.5. „Požadované vlastnosti stanovišť obsluhy a/nebo míst řidiče“ přílohy I 
v pozměněném návrhu byl změněn a upřesněn vzhledem k názoru, že některým 
částem dotyčného oddílu se ve společném postoji již věnuje nový oddíl 1.2. 
„Ovládací systémy“. Výsledné znění bylo ve společném postoji převedeno do oddílů 
1.1.7. „Stanoviště obsluhy“ a 1.1.8. „Sedadlo“. 

Dosavadní oddíl 1.6. „Rizika související s jiným nebezpečím“ přílohy I 
v pozměněném návrhu byl redakčně upraven a ve společném postoji označen jako 
oddíl 1.5. Oddíly 1.6.9. „Hluk“, 1.6.10. „Vibrace“, 1.6.11. „Záření“, 1.6.14. „Emise 
nebezpečných látek“ a 1.6.16. „Riziko uklouznutí, zakopnutí nebo pádu“ přílohy I 
v pozměněném návrhu byly navíc ve společném postoji za účelem jejich 
zjednodušení a účinnějšího uplatňování mírně pozměněny. 

Dosavadní oddíl 1.7. „Údržba“ přílohy I v pozměněném návrhu byl redakčně 
upraven a ve společném postoji označen jako oddíl 1.6. 

Oddíly 1.8. „Informace, výstražná upozornění a výstražné systémy“ a 1.9. „Značení 
strojního zařízení“ přílohy I v pozměněném návrhu byly změněny a z důvodu 
zjednodušení a srozumitelnosti byly ve společném postoji sloučeny do nově 
vloženého oddílu 1.7.„Informace“. 

Dosavadní oddíl 1.10. „Návod k používání“ přílohy I v pozměněném návrhu byl 
s ohledem na zkušenosti s praktickým uplatňováním směrnice ve svém znění značně 
vylepšen i zpřesněn a ve společném postoji byl po sloučení nově vložen do oddílu 
1.7. a označen jako 1.7.4. „Návod k používání“. 

Oddíl 2.1. „Zemědělsko-potravinářská strojní zařízení a strojní zařízení pro 
kosmetický a farmaceutický průmysl“ přílohy I v pozměněném návrhu byl 
ve společném postoji na základě praktických zkušeností s uplatňováním směrnice 
mírně pozměněn.  
Oddíl 2.2. „Přenosná ruční a/nebo ručně vedená strojní zařízení“ přílohy I 
v pozměněném návrhu byl ve společném postoji změněn. 
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Dosavadní oddíl 2.3. „Přenosná upevňovací zařízení s náboji“ přílohy I 
v pozměněném návrhu byl změněn a ve společném postoji označen jako oddíl 2.2.2. 
„Přenosná upevňovací zařízení a jiné rázové stroje“. 

Dosavadní oddíl 2.4. „Strojní zařízení na zpracování dřeva a podobných materiálů“ 
přílohy I v pozměněném návrhu byl redakčně upraven a ve společném postoji byl 
označen jako oddíl 2.3. „Strojní zařízení na zpracování dřeva a materiálů 
s podobnými fyzikálními vlastnostmi“. 

Oddíl 3.1. „Obecně“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném postoji 
redakčně upraven. 

Oddíl 3.1.2. „Osvětlení“ přílohy I v pozměněném návrhu byl zrušen vzhledem 
k názoru, že uvedenému riziku se vhodným způsoben ve společném postoji věnují 
obecné požadavky oddílu 1.1.4. „Osvětlení“. 

Oddíl 3.2. „Pracovní místa“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném 
postoji mírně pozměněn. 

Oddíl 3.3. „Ovládací systémy“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném 
postoji redakčně upraven. 

Oddíl 3.4. „Ochrana před mechanickým nebezpečím“ přílohy I v pozměněném 
návrhu byl ve společném postoji změněn s ohledem na praktické zkušenosti 
s uplatňováním směrnice i v zájmu zjednodušení a usnadnění inovace. 

Oddíl 3.5. „Ochrana před dalšími nebezpečími“ přílohy I v pozměněném návrhu byl 
ve společném postoji redakčně upraven. 

Oddíl 3.6. „Označení“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném postoji 
změněn. 

V oddílu 4.1. „Obecně“ přílohy I v pozměněném návrhu byla ve společném postoji 
provedena řada redakčních úprav. Oddíl 4.1.1. „Definice“ přílohy I v pozměněném 
návrhu byl navíc ve společném postoji změněn tak, aby byl uveden do lepšího 
souladu se zavedenými pojmy používanými v normalizaci. Definice „vázacího 
prostředku“, „prostředku pro zavěšení“ a „nosnosti“ v pozměněném návrhu byly 
považovány za nadbytečné, a proto byly zrušeny, zatímco do oddílu 4.1.1. 
„Definice“ ve společném postoji byla nově převedena definice „nosné části“, jež byla 
v pozměněném návrhu uvedena v oddílu 6.1.1. „Definice“. 

Do společného postoje byl v příloze I nově vložen oddíl 4.1.2.1. „Nebezpečí 
vyplývající z nedostatečné stability“, jenž prokázal své opodstatnění ve směrnici 
98/37/ES. 

Do společného postoje byl navíc nově vložen i oddíl 4.1.2.8. „Strojní zařízení 
obsluhující pevná stanoviště“, jenž ozřejmil užitečné obecné požadavky na tento 
druh zdvihacího zařízení. 

Do společného postoje byl v příloze I nově vložen oddíl 4.1.3. „Způsobilost pro daný 
účel“, jenž prokázal své opodstatnění ve směrnici 98/37/ES. 
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Oddíl 4.2.4. „Rizika pro ohrožené osoby“ přílohy I v pozměněném návrhu byl zrušen 
vzhledem k názoru, že se mu ve společném postoji věnuje nově vložený oddíl 
4.1.2.8. „Strojní zařízení obsluhující pevná nástupiště“. 

Oddíl 4.3. „Označení“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném postoji 
redakčně upraven, a to tak, aby příslušnou terminologii uvedl v soulad s platnými 
normami. 

Oddíl 4.4. „Návod k používání“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném 
postoji redakčně upraven, a to tak, aby příslušnou terminologii uvedl v soulad 
s platnými normami. 

Kapitola 5. „Doplňkové požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost pro strojní 
zařízení určená pro práce v podzemí“ přílohy I v pozměněném návrhu byla 
ve společném postoji redakčně upravena a její oddíl 5.3. „Osvětlení“ byl zrušen 
vzhledem k názoru, že uvedenému riziku se vhodným způsobem ve společném 
postoji věnují obecné požadavky oddílu 1.1.4. „Osvětlení“. 

Oddíl 6.1. „Obecně“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném postoji 
změněn začleněním obecných požadavků z kapitoly 8 v pozměněném návrhu a oddíl 
6.1.1. „Definice“ v pozměněném návrhu byl převeden do oddílu 4.1.1.„Definice“ 
ve společném postoji. 

Oddíl 6.2. „Ruční ovládání“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném 
postoji mírně pozměněn. 

Oddíl 6.3. „Rizika pro osoby nacházející se v nosné části“ přílohy I v pozměněném 
návrhu byl ve společném postoji změněn a oddíl 8.1. „Kabina“ v pozměněném 
návrhu byl ve společném postoji převeden do oddílu 6.3.3. „Riziko vyvolané pádem 
předmětů na nosnou část“. 

Do společného postoje byl nově vložen oddíl 6.4. „Strojní zařízení obsluhující pevná 
nástupiště“, jenž do společného postoje obecnějším způsobem zavedl požadavky 
z kapitol 7 a 8 pozměněného návrhu. 

Oddíl 6.5. „Označování“ přílohy I v pozměněném návrhu byl ve společném postoji 
upřesněním základních informací mírně pozměněn. 

Základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost v kapitolách 7 a 8 přílohy I 
v pozměněném návrhu byly změněny a obecněji formulovány ve společném postoji 
do kapitol 4 a 5. 

Příloha II „Obsah prohlášení“ v pozměněném návrhu byla mírně pozměněna 
a požadavky z příloh VII, X a XI pozměněného návrhu byly převedeny do oddílu 2 
„Uchovávání prohlášení“. 

Příloha III „Označení CE“ v pozměněném návrhu byla ve společném postoji mírně 
pozměněna a doplněna o závěrečný odstavec týkající se identifikačního čísla 
oznámeného subjektu, který byl do uvedené přílohy převeden z přílohy XI 
v pozměněném návrhu.  
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Příloha IV „Typy strojních zařízení, u nichž musí být uplatněn jeden z postupů 
uvedených v čl. 12 odst. 4 a 5“ v pozměněném návrhu byla ve společném postoji 
redakčně upravena a doplněna v rámci seznamu o tři kategorie již obsažené ve 
směrnici 98/37/ES, které znějí „21. Logické jednotky zajišťující bezpečnostní 
funkce“, „22. Ochranné konstrukce při převrácení (ROPS)“ a „23. Ochranné 
konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS)“, a to vzhledem k názoru 
o opodstatněnosti těchto kategorií. 

Příloha V „Indikativní seznam bezpečnostních součástí uvedený v článku 2 písm. c)“ 
byla do společného postoje převedena z článku 2 v pozměněném návrhu a rovněž 
byla redakčně upravena. Do indikativního seznamu ve společném postoji byly navíc 
vloženy nové kategorie, které znějí „2. Ochranná zařízení určená pro zjišťování 
přítomnosti osob“, „8. Zařízení ke sledování ovládání zatížení a pohybu u zdvihacího 
strojního zařízení“, „11. Vybíjecí systémy zabraňující nahromadění možných 
nebezpečných elektrostatických nábojů“, „12. Omezovače proudu a pojistná zařízení 
uvedená v oddílech 1.5.7, 3.4.7 a 4.1.2.6 přílohy I“, „13. Systémy a zařízení ke 
snížení emisí hluku a vibrací“, „14. Ochranné konstrukce při převrácení 
(ROPS)“, „15. Ochranné konstrukce proti padajícím předmětům (FOPS)“, „16. 
Dvouruční ovládací zařízení “ a „17. Součásti strojního zařízení určeného ke zvedání 
a/nebo spouštění osob mezi různými nástupišti, uvedené na tomto seznamu“. 

Dosavadní příloha VI „Technická dokumentace strojního zařízení“ v pozměněném 
návrhu byla s ohledem na praktické zkušenosti s uplatňováním směrnice změněna 
a ve společném postoji označena jako příloha VII. Do společného postoje byla 
doplněna nová část B, která popisuje požadavky na „Příslušnou technickou 
dokumentaci pro neúplné strojní zařízení“.  

Dosavadní příloha VII „Posuzování shody interním řízení výroby strojního zařízení“ 
v pozměněném návrhu byla redakčně upravena a ve společném postoji označena jako 
příloha VIII. Některé povinnosti ohledně ES prohlášení o shodě, označení CE 
a technické dokumentace byly navíc zrušeny, neboť se jim již věnuje ve společném 
postoji článek 5 a nově vložená příloha VII. 

Příloha VIII „Posuzování shody strojního zařízení, které nepředstavuje žádná rizika“ 
v pozměněném návrhu byla zrušena, neboť byl rovněž zrušen postup posouzení 
shody ve článku 12, jenž na uvedenou přílohu odkazoval. 

Příloha IX „Přiměřenost harmonizovaných norem pro strojní zařízení podle přílohy 
IV“ v pozměněném návrhu byla zrušena, neboť byl rovněž zrušen postup posouzení 
shody ve článku 12, jenž na uvedenou přílohu odkazoval. 

Dosavadní příloha X „ES přezkoušení typu strojního zařízení podle přílohy IV“ 
v pozměněném návrhu byla změněna a označena ve společném postoji jako příloha 
IX „ES přezkoušení typu“. Některé povinnosti ohledně ES prohlášení o shodě, 
označení CE a technické dokumentace byly zrušeny, neboť se jim již věnuje článek 
5. Do přílohy byly navíc doplněny požadavky na platnost certifikátu ES přezkoušení 
typu, jakož i na příslušné povinnosti výrobce a oznámeného subjektu.  

Dosavadní příloha XI „Komplexní zabezpečování jakosti strojního zařízení podle 
přílohy IV“ v pozměněném návrhu byla změněna a označena ve společném postoji 
jako příloha X „Komplexní zabezpečování jakosti“. Některé povinnosti ohledně ES 
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prohlášení o shodě, označení CE a technické dokumentace byly zrušeny, neboť se 
jim již věnuje článek 5 a nově vložená příloha III. 

Dosavadní příloha XII „Minimální kritéria, která mají členské státy brát v úvahu 
při oznamování subjektů“ v pozměněném návrhu byla mírně pozměněna 
a označena ve společném postoji jako příloha XI. 

Dosavadní příloha XIII „Srovnávací tabulka“ v pozměněném návrhu, která uvádí 
souvislosti mezi částmi směrnice 98/37/ES a částmi revidované směrnice na stejné 
téma, byla aktualizována a označena ve společném postoji jako příloha XII. 

4. ZÁVĚR 

Komise má za to, že společný postoj, jenž byl jednomyslně přijat dne 
18. července 2005, určitá témata a pojmy dále objasňuje, jakož i přispívá ke zlepšení 
stanovování určitých požadavků, aniž by změnil cíle a přístup návrhu. Komise proto 
může společný postoj podpořit. 

5. PROHLÁŠENÍ 

Komise učinila tato prohlášení: 

K čl. 1 odst. 2 písm. e) první odrážce v souvislosti s vyloučením zemědělských 
a lesnických traktorů z oblasti působnosti směrnice: 

„Rada a Komise prohlašují, že je třeba změnit směrnici 2003/37/ES o schvalování typu 
zemědělských a lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažených strojů, 
jakož i jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných technických celků tak, aby 
pokrývala všechna odpovídající rizika zmiňovaná směrnicí o strojních zařízeních, a to s 
cílem sjednotit všechna zdravotní a bezpečnostní hlediska ve vztahu k zemědělským a 
lesnickým traktorům v rámci jedné harmonizující směrnice. 

Taková změna směrnice 2003/37/ES by měla zahrnovat doplnění směrnic o strojních 
zařízeních tak, aby se v čl. 1 odst. 2 písm. e) první odrážce vypustilo slovní spojení „pro 
rizika“.“ 

K článku 7 v souvislosti s předpokladem shody a harmonizovanými normami: 

„Komise prohlašuje, že v souvislosti s udělováním standardizačních pověření uvedených v 
čl. 2 písm. l) se vynasnaží, aby případným uživatelům byly zpřístupněny veškeré informace o 
všech normách, na něž jsou zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie a to 
s uvedením souvislosti mezi jejich články a základními zdravotními a bezpečnostními 
požadavky. V souvislosti s přezkumem nového přístupu bude dále objasněno, jak mají být 
takové harmonizované požadavky ohledně informací prováděny plošně u všech směrnic v 
rámci nového přístupu.“FK čl. 16 odst. 3 v souvislosti s označením CE: 

„Aniž je dotčeno dodržování právních předpisů Společenství, Komise v rámci přezkumu 
nového přístupu objasní podmínky pro připojení dalšího označení ve vztahu k označení CE, 
ať už na vnitrostátní, evropské nebo soukromé úrovni.“  
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