
263

PŘ Í L O H A  V I

E S  p ř e z k o u � e n í  t y p u

  820.  

Pro účely této přílohy se �strojním zařízením� rozumí buď �strojní zařízení�, nebo
�bezpečnostní součást� definované v čl. 1 odst. 2.
1. ES přezkou�ení typu je postup, kterým notifikovaný orgán zji�ťuje a potvrzuje, �e vzorek

strojního zařízení vyhovuje ustanovením této směrnice, která se na ně vztahují.
2. �ádost o ES přezkou�ení typu vzorku strojního zařízení podá u jediného notifikovaného

orgánu výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství.
�ádost obsahuje:
� název a adresu výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem ve Společenství

a místo výroby strojního zařízení,
� technickou dokumentaci obsahující minimálně:

� celkový výkres strojního zařízení a schémata ovládacích obvodů,
� podrobné výkresy, doplněné popřípadě výpočty, výsledky zkou�ek apod., které jsou

nezbytné pro kontrolu shody strojního zařízení se základními po�adavky na ochranu
zdraví a bezpečnost,

� popis metod přijatých pro odstranění nebezpečí vyplývajících ze strojního zařízení
a seznam pou�itých norem,

� výtisk návodu k pou�ívání strojního zařízení,
� pro sériovou výrobu vnitropodniková opatření, která budou zavedena pro trvalé

zaji�tění shody strojního zařízení s ustanoveními této směrnice.
Současně se dodá stroj představující vzorek uva�ované výroby, popřípadě se uvede
místo, kde mů�e být stroj přezkou�en.
Vý�e uvedená technická dokumentace nemusí obsahovat podrobné plány nebo dal�í
upřesňující informace, týkající se částí pou�itých při výrobě strojního zařízení, pokud
v�ak není jejich znalost nezbytná pro ověření shody se základními po�adavky na
bezpečnost.

3. Notifikovaný orgán provede ES přezkou�ení typu tímto způsobem:
� přezkoumá technickou dokumentaci, aby ověřil její vhodnost, a přezkou�í dodaný

nebo zpřístupněný stroj,
� během přezkou�ení stroje:

a) se orgán ujistí, zda strojní zařízení bylo vyrobeno v souladu s technickou
dokumentací a mů�e být bezpečně pou�íváno za předpokládaných provozních
podmínek,

b) orgán zkontroluje, zda normy, pokud byly pou�ity, byly správně uplatněny,
c) orgán provede příslu�ná přezkou�ení a zkou�ky, aby zkontroloval, zda stroj splňuje

základní po�adavky na ochranu zdraví a bezpečnost, které se na něj vztahují.
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4. Splňuje-li vzorek ustanovení, která se na něj vztahují, vystaví notifikovaný orgán
certifikát ES přezkou�ení typu, který doručí �adateli. V certifikátu budou uvedeny závěry
přezkou�ení a podmínky, jimi� je vystavení certifikátu podmíněno, a přilo�í se popisy
a výkresy nutné pro identifikaci schváleného vzorku.
Komise, členské státy a dal�í schválené orgány mohou obdr�et kopii certifikátu a na
odůvodněnou �ádost i kopii technické dokumentace a zpráv o provedených
přezkou�eních a zkou�kách.

5. Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem ve Společenství uvědomí
notifikovaný orgán o v�ech změnách, i nepatrných, které provedl nebo hodlá provést na
stroji, k němu� se schválený vzorek vztahuje. Notifikovaný orgán přezkoumá tyto změny a
uvědomí výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce se sídlem ve Společenství, zda
certifikát ES přezkou�ení typu zůstává v platnosti.

6. Orgán, který odmítne vystavit certifikát ES přezkou�ení typu, uvědomí ostatní
notifikované orgány. Orgán, který zru�í certifikát ES přezkou�ení typu, uvědomí členský
stát, který jej notifikoval. Tento členský stát o tom uvědomí ostatní členské státy a Komisi
a uvede důvody svého rozhodnutí.

7. Dokumentace a korespondence týkající se postupů při ES přezkou�ení typu se sepí�e
v úředním jazyce členského státu, v něm� má notifikovaný orgán sídlo, nebo v jazyce pro
něj přijatelném.

821.
�ádost mů�e podat pouze výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce se sídlem v EHP,

nikoli u�ivatel nebo nezplnomocněný dovozce. To je z toho důvodu, �e výsledek přezkou�ení
je součástí certifikačního postupu, který mů�e provést pouze výrobce nebo jeho
zplnomocněný zástupce.

Ustanovení v čl. 8 odst. 6 o odpovědnostech výrobce, které má převzít třetí strana, platí
pro strojní zařízení vyrobená společností se sídlem mimo EHP a nikoli zastoupenou v EHP.
Jejím účelem je v podstatě uvést do pořádku nezákonný stav.

822.
Výrobce nemů�e vyvolat vzájemnou konkurenci mezi notifikovanými orgány

v technických otázkách tím, �e bude po�adovat ES certifikát o přezkou�ení typu od několika
notifikovaných orgánů v naději, �e alespoň jeden z nich vydá tento certifikát. Tím se v�ak
nebrání konkurenci z hlediska nákladů. Výrobce se sídlem v jednom členském státu si mů�e
zvolit orgán notifikovaný jiným členským státem.

823.
Technická dokumentace, která se předkládá orgánu odpovědnému za provedení

přezkou�ení, je velmi podobná dokumentaci podle přílohy V.

Jediným hlavním rozdílem je to, �e v tomto případě dokumentace podle přílohy V bude
rovně� obsahovat ES certifikát o přezkou�ení typu.

824.
Notifikovaný orgán mů�e po�adovat, aby výrobce provedl úpravy nebo změny. Takové

po�adavky musí být prodiskutovány a sjednány mezi výrobcem a tímto orgánem, poněvad�
výrobce je vystaven ekonomickým a obchodním omezením a potřebuje vědět, jak daleko musí
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dojít. V případě pochybností by se měl obrátit na Komisi a na Výbor podle čl. 6 odst. 2. Tento
orgán nepochybně v průběhu let shromá�dí určitou kategorii technického precedenčního
práva, která mů�e být pro normalizačními orgány u�itečná. Rovně� mů�e pomoci �Evropská
koordinace notifikovaných orgánů�.

825.
Skutečnost, �e výrobce obdr�í ES certifikát o přezkou�ení typu, ho nezbavuje �ádné

z jeho povinností. Má plnou odpovědnost za shodu strojního zařízení s ustanoveními směrnice
a příslu�ný vnitrostátní orgán mů�e stále je�tě po�adovat technickou dokumentaci, jestli�e má
důvod pochybovat o nesplnění některého z po�adavků.

826.
Odejmutí ES certifikátu o přezkou�ení typu podle odstavce 6 nemá zpětnou účinnost �

strojní zařízení ji� uvedené na trh, o něm� se dříve předpokládalo, �e splňuje po�adavky,
splňuje je i nadále. Nepochybně, je-li vada, která vedla ke zru�ení certifikátu, skrytou vadou,
musí výrobce přijmout opatření s ohledem na strojní zařízení, které je ji� na trhu. Kdo ponese
náklady na tato opatření? Zde není mo�né dát v�eobecnou odpověď.

827.
Certifikáty vydané notifikovanými orgány nejsou na dobu určitou. Výrobce mů�e tedy

uvést na trh model strojního zařízení na základě certifikátu, který se datuje několik let zpět.
Av�ak komerční nátlak zákazníků a vývoj stavu techniky ho velmi pravděpodobně přinutí
svůj model upravit.

828.
Notifikovaný orgán mů�e odejmout ES přezkou�ení typu zejména z důvodu

souvisejícího s nehodou. Dojde-li k tomu, musí ov�em notifikovaný orgán postupovat
s velkou pečlivostí, poněvad� takové rozhodnutí se rovná zákazu uvádění výrobku výrobcem
na trh. Av�ak v bodu 6 přílohy VI se výlučně stanoví mo�nost notifikovaného orgánu
odejmout ES certifikát o přezkou�ení typu; tento bod zdůvodňuje komentář. Tato mo�nost
existuje v případě základních bezpečnostních potřeb, zejména jako následek ochranného
ustanovení předepsaného členským státem, v případě vá�né nehody nebo selhání, které by
mohlo být vá�né. V případě, �e se uká�e, �e stroj, který získal ES certifikát o přezkou�ení
typu, je nebezpečný, buď proto, �e orgán byl upozorněn orgánem provádějícím dozor nad
trhem, �e strojní zařízení uvedené na trh �ádným způsobem neodpovídá schválenému modelu,
poněvad� stroj má skrytou vadu, poněvad� se orgán dopustil zjevné chyby při posuzování,
nebo poněvad� stav techniky pokročil takovou měrou, �e předchozí expertní posudek tolik let
po vydání certifikátu ji� nadále není platný, musí notifikovaný orgán odejmout ES certifikát
o přezkou�ení typu.

V případě zjevné chyby v posudku notifikovaného orgánu musí notifikující členský stát
přijmout příslu�né kroky, pokud se týče zmíněného orgánu, a podle potřeby odejmout jeho
notifikaci. Orgán mů�e být odpovědný vzhledem ke kterékoli osobě (u�ivateli nebo výrobci),
která utrpěla �kodu následkem této chyby v posudku.

829.
Pokud notifikovaný orgán věří, �e přejímá na sebe příli� velké riziko při udělování

certifikátů na dobu neurčitou, mohl by být odůvodněně po�ádán, aby se vzdal svého postavení
ve veřejné slu�bě.
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830.
V bodu 5 se stanoví, �e výrobce musí informovat notifikovaný orgán o jakýchkoli

úpravách, které provedl na strojním zařízení. Dále se v něm uvádí, �e musí být oznámeny
dokonce i malé úpravy. Notifikovaný orgán nemů�e na základě těchto úprav odejmout jeho
certifikát, ale mů�e prohlásit, �e certifikát ji� není nadále platný, poněvad� �stávající� strojní
zařízení ji� není toto�né se strojním zařízením, které bylo podrobeno ES přezkou�ení typu.
Mů�e tedy po�adovat, aby postupy pro získání nového certifikátu byly provedeny znovu,
nebo aby byly doplněny. Řada malých úprav mů�e nakonec vést ke strojnímu zařízení, které
je velmi odli�né od původního strojního zařízení.

831.
Ve směrnici není �ádný údaj o časové lhůtě, po kterou by měl notifikovaný orgán

udr�ovat dokumentaci předlo�enou k ES přezkou�ení typu nebo k posouzení souladu s čl. 8
odst. 2 písm. c) v případě shody s harmonizovanými normami. Analogicky s tím, co se
po�aduje na výrobci, mů�e se diskutovat o tom, zda by měl notifikovaný orgán udr�ovat
dokumentaci nejméně po dobu 10 let. Av�ak v případě výrobce to je 10 let po konečné
výrobě, to je datu, které schválený orgán nezná a které výrobce není povinen prozradit.
S ohledem na předpokládanou dobu trvání bě�né výroby, mohlo by být doporučeno, aby
schválený orgán udr�oval dokumentaci po dobu 15 let.


