
Zápis z 26. zasedání Komise pro technické překážky obchodu 
 
 
Datum konání:  20. 10. 2010 
Místo konání:   MPO, velká zasedací místnost, Praha 1 
    Politických vězňů 20 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
    (k dispozici na ÚNMZ) 
 
 

Předseda Úřadu Ing. Milan Holeček zahájil jednání a vyzval přítomné 
k připomínkám či doplnění programu, případně k vystoupení v bodu Různé, v rámci 
kterého avizoval své vystoupení pouze Ing. Viktor Brach, ředitel odboru zkušebnictví 
ÚNMZ k výsledkům jednání PS SOGS. 

 
 

1. Informace o implementaci technických předpisů ES/EU a aktuálním stavu 

projednávání nových předpisů v orgánech EU  

 
J. Balounová informovala o stavu implementace technických předpisů ES/EU 
Českou republikou a sdělila, ţe od minulého zasedání KTPO došlo ke zlepšení 
transpozičního deficitu České republiky. Podle minulého Internal Market 
Scoreboardu (IMS) neměla ČR transponováno 23 směrnic vnitřního trhu a 
transpoziční deficit byl 1,5%. V dalším hodnocení úrovně transpozice směrnic 
vnitřního trhu je předpokládaný transpoziční deficit 1,2%.  

 
Je jedna směrnice, ke které doposud nebyly přijaty transpoziční předpisy a jiţ 
byla podána ţaloba na ČR u ESD: 
 
Ministerstvo zemědělství:  
Směrnice Komise 2009/74/ES ze dne 26. června 2009, kterou se mění směrnice 
Rady 66/401/EHS, 66/402/EHS, 2002/55/ES a 2002/57/ES, pokud jde o 
botanické názvy rostlin, vědecké názvy ostatních organismů a některé přílohy 
směrnic 66/401/EHS, 66/402/EHS a 2002/57/ES s přihlédnutím k vývoji 
vědeckých a technických poznatků, termín pro provedení transpozice: 30. června 
2010 (příprava v resortu). 
Transpozice směrnice bude dokončena: 
- Návrhem vyhlášky, kterou se stanoví poţadavky na odběr vzorků, postupy a 
metody zkoušení osiva a sadby, předpokládané datum nabytí účinnosti dne 1. 
ledna 2011; 
- Návrhem vyhlášky, kterou se stanoví druhový seznam, který měl nabýt 
účinnosti dne 1. července 2010. 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2010/0449 ze dne 15. 
července 2010) 
 
Dále jsou ještě 3 technické předpisy, u kterých se gestorům nepodařilo 
provést úplnou notifikaci, přestože termín pro transpozici již vypršel, ale 
ještě nebylo Evropskou komisí zasláno formální upozornění o porušení čl. 
226 Smlouvy. Jsou to: 



 
Ministerstvo zdravotnictví: 
Směrnice Komise 2009/150/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky flokumafenu do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení 
transpozice:  
30. září 2010 (příprava v resortu). Transpozice směrnice bude dokončena 
Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění 
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané datum nabytí účinnosti 
dne 1. září 2011. 
 
Směrnice Komise 2009/151/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky tolylfluanidu do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení 
transpozice: 30. září 2010 (příprava v resortu). Transpozice směrnice bude 
dokončena Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o 
podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané 
datum nabytí účinnosti dne 1. září 2011. 
 
Směrnice Komise 2010/5/EU ze dne 8. února 2010, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky 
akrylaldehyd do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení transpozice: 
31. srpna 2010 (příprava v resortu). 
Transpozice směrnice bude dokončena Návrhem zákona, kterým se mění zákon 
č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na 
trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
předpokládané datum nabytí účinnosti dne 1. září 2011. 
 
V návaznosti na informaci o implementaci předpisů ES se dotázal Ing. M. Praţák 
(ČOI), jak postupovat při udělování prohlášení o shodě v případě, ţe ještě 
nedošlo k převzetí všech předpisů – konkrétně se jedná o transpozici předpisu o 
ekodesignu. 
Ing. V. Stříteský (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) doplnil, ţe k dané 
problematice je platný zákon, ale ne prováděcí předpisy. 
 
Předpis je v gesci MPO, které prostřednictvím Mgr. B. Hanákové situaci prověří a 
bude informovat ČOI. 
 

 

RNDr. K. Popadičová stručně zmínila aktuální stav projednávání technických 
předpisů v pracovních orgánech EU. 

 

Pracovní orgány Rady EU  
Přehled jednotlivých komunitárních předpisů z oblasti technické harmonizace 
diskutovaných v rámci příslušné pracovní skupiny Rady EU (PS G7 pro 
technickou harmonizaci) v rámci řádného legislativního postupu či komitologické 
procedury, včetně stavu jejich projednávání, je uveden na následujících 
stránkách ve formě tabulky.  



K datu jsou aktivní čtyři pracovní podskupiny výše uvedené PS projednávající 
návrhy z oblasti stavebních výrobků, textilií, metrologie a motorových vozidel. 

 
Návrhy projednávané v rámci řádného legislativního postupu 

 
Návrh Gestor 

(za PS/za 
předpis) 

Stav projednávání 

Zrušení 8 metrologických směrnic 
v oblasti metrologie  

Návrh směrnice EP a Rady, kterou se 
zrušují směrnice Rady 71/317/EEC, 
71/347/EHS, 71/349/EHS, 74/148/EHS, 
75/33/EHS, 76/765/EHS, 76/766/EHS a 
86/217/EHS, pokud jde o metrologii 

ÚNMZ/ÚNMZ Na úrovni CRPI (21. 4. 2010) bylo dosaženo dohody mezi Radou 
a EK nad kompromisním textem ((tj. zrušení navrhovaných 
směrnic až na základě plánované revize Směrnice o měřicích 
přístrojích).  
ČR s textem v aktuální podobě souhlasí, není však úplně zřejmá 
úprava týkající se prvotního EHS ověření. ČR požádala po pracovní 
linii o vysvětlení. 
Dle výkladu právní služby Rady znamená navrhované doplnění 
textu, že ustanovení transpozičních předpisů nezbytná pro proces 
prvotního ES ověření budou ponechána v platnosti. 
K datu probíhají diskuse s EP, pro který je zásadní otázka začlenění 
povinnosti zpracování transpozičních tabulek přímo do textu návrhu. 
1. čtení v EP bylo s ohledem na výše uvedené stanovisko EP 
odloženo na listopad 2010.  

Stavební výrobky  

Návrh nařízení EP a Rady, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh 

ÚNMZ/ÚNMZ Dne 25. 5. 2010 byla na Radě pro konkurenceschopnost a růst 
podpořena kvalifikovanou většinou politická dohoda. FI, BG, AT 
a PL vyjádřily nesouhlas s předloženým kompromisním zněním.  
K datu probíhá na úrovni PS diskuse nad doporučením EP pro 
2. čtení.  Mezi zásadní otázky, ve kterých se Rada a EP ve 
svých návrzích rozcházejí je prohlášení o vlastnostech, 
nebezpečné látky, kontaktní místa pro stavební výrobky, 
recyklace stavebních výrobků, elektronická komunikace a 
komitologie. 2. čtení v plénu EP se předpokládá v lednu 
příštího roku. 

Názvy a označování textilií (Revize 
Směrnic 2008/121/EC, 96/73/EC a 
73/44/EC)  
Návrh Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady o názvech textilií a souvisejícím 
označováním textilních výrobků 
etiketami 

ÚNMZ/MPO Dne 13. 9. 2010 byla Radou pro všeobecné záležitosti potvrzena 
dohoda nad kompromisním textem návrhu dosažená na úrovni 
PS a zohledňující většinovou pozici Rady, včetně ČR, 
k pozměňovacím návrhům EP přijatým v 1. čtení dne 18. 5. 
2010. Nejdiskutovanějším pozměňovacím návrhem EP je otázka 
zavedení povinného označování země původu textilních 
výrobků ze třetích zemí. ČR, v souladu s uplatňovanou 
dlouhodobou pozicí, podporuje negativní stanovisko Rady 
(problematika povinného značení původu některých výrobků 
dovážených ze třetích zemí je řešena již od roku 2005 v PS pro 
obchodní otázky a také byla v říjnu 2009 diskutována ve Výboru pro 
obchodní politiku). ČR chápe snahy o zavedení označení „made in 
…“ jako snahy o zavedení další, zbytečné překážky obchodu, které 
povede ke zvýšení nákladů a administrativní zátěže. ČR je toho 
názoru, že debata o označování země původu by měla být vedena 
v jiném kontextu a na jiné půdě než v souvislosti s tímto nařízením. 
K datu se připravuje právně/lingvistická revize textu s cílem 
přijmout postoj Rady v 1. čtení. 

Návrh nařízení (EU), č. …/… 
Evropského parlamentu a Rady o 
schvalování zemědělských a 
lesnických vozidel 

ÚNMZ/MD Jedná se o jeden z nových návrhů, jehož cílem je stanovit 
harmonizovaná pravidla pro výrobu zemědělských a lesnických 
vozidel (zejména traktorů) a jejich přípojných vozidel, 
zjednodušit a dále harmonizovat systém EU schválení typu pro 
daná vozidla. Navrhovaným dokumentem má být nahrazeno 24 
existujících základních směrnic pro komponenty vozidel a 
samotná zemědělská vozidla, jejich přípojná vozidla a výměnná 
tažná zařízení. 
Pozice ČR k návrhu je souhlasná, návrh mimo jiné doplňuje 
obdobnou legislativu pro automobily a přípojná vozidla. K datu 
pokračuje projednávání na úrovni PS a z diskuse zatím 
nevyplynula žádná tak zásadní otázka, která by bránila dalšímu 
projednávání. Byla identifikována pouze nekonzistence mezi 
vymezením oblasti působnoti tohoto návrhu a Směrnice o 
strojních zařízeních. 



Návrh nařízení EP a Rady týkající se 
schvalování dvou nebo tříkolových 
vozidel a čtyřkolek a dozoru nad 
trhem s těmito vozidly 

ÚNMZ/MD Druhý z nových návrhů se týká vozidel kategorie L (vozidla se 
dvěma, třemi nebo čtyřmi koly, jako jsou dvoukolové a 
tříkolové mopedy, dvou a tříkolové motocykly a motocykly 
s postranními vozíky, a čtyřkolová vozidla označovaná jako 
čtyřkolky a mini automobily). Požadavky na vozidla uváděné 
v současně platných 15 dílčích směrnicích by měly být 
v zásadě shrnuty v tomto nařízení, a pokud je to možné 
nahrazeny adekvátními předpisy EHK/OSN. Zahájeno 
projednávání v rámci PS G7, zatím k datu pouze EK 
prezentovala návrh včetně posouzení dopadů. 

Návrh rozhodnutí Rady o povinném 
používání předpisu Evropské 
hospodářské komise Organizace 
spojených národů (EHK/OSN) č. 100 
pro schvalování motorových vozidel 
z hlediska elektrické bezpečnosti. 

ÚNMZ/MD Bezpečnostní požadavky, podle nichž by měla být vozidla 
uváděná na evropský trh jednotně konstruována, jsou 
stanoveny v předpisu EHK č. 100, na který EU přistoupila 
rozhodnutím Rady 97/836/ES. Použití předpisů EHK pro účely 
ES schválení typu vozidla pak směrnice 2007/46/ES umožňuje, 
což je dále rozvedeno ve výše vícekrát citovaném nařízení (ES) 
č. 661/2009 o obecné bezpečnosti vozidel. Rada nicméně došla 
k názoru, že závazné používání předpisu EHK č. 100 by mělo 
být upraveno zvláštním legislativním dokumentem, který 
reaguje především na vzrůstající počet elektrických vozidel 
uváděných na trh a má posílit jeho řádné fungování a úroveň 
bezpečnosti elektromobilů. K datu probíhá jednání mezi 
právními službami Rady, EP a EK k otázce nevyjasněného 
právního základu návrhu. 

Návrh rozhodnutí Rady o povinném 
použití předpisů EHK/OSN č. 1, 3, 4, 
6, 7,  8, 10, 11, 12, 13, 13H, 14, 16, 17, 
18, 19, 20, 21, 23, 25, 26, 28, 31, 34, 37, 
38, 39, 43, 44, 46, 48, 55, 58, 61, 66, 67, 
73, 77, 79, 80, 87, 89, 90, 91, 93, 94, 95, 
97, 98, 99, 102, 105, 107, 110, 112, 116, 
118, 121, 122, 123 a  125 pro 
schvalování typu motorových vozidel, 
jejich přípojných vozidel a systémů, 
konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato 
vozidla. 

ÚNMZ/MD Navrhované rozhodnutí obsahuje přehled aktů, kterými 
Společenství přistoupilo na konkrétní předpisy EHK/OSN, v čl. 
1 jsou pak uváděny lhůty pro uplatňování předpisů vč. jejich 
sérií změn a doplňků, a to jak pro schvalování nových typů 
vozidel a komponentů, tak i pro případnou registraci nebo 
prodej. V příloze I je uveden seznam předpisů EHK/OSN jejichž 
použití je povinné, vč. posledních změn a data jejich vstupu 
v platnost. 
K datu probíhá jednání mezi právními službami Rady, EP a EK 
k otázce nevyjasněného právního základu návrhu. 
 

 
 

V rámci komitologického regulativního postupu s kontrolou (tj. dle článku 290 
SFEU – akty v přenesené pravomoci) jsou projednávány příslušní změny 
legislativy z oblasti nebezpečných látek a motorových vozidel. 

 
Podrobnější a aktuální informace o průběhu projednávání výše uvedených 
agend lze získat na webových stránkách Úřadu v části „Rámcové vztahy EU“, 
případně na adrese radaeu@unmz.cz. 
 
Pracovní orgány EK  
V rámci pracovních orgánů EK (expertní skupiny, stálé výbory) jsou 
projednávány otázky aplikace jednotlivých směrnic Nového přístupu a jejich 
revize v návaznosti na přijetí Nového legislativního rámce. V uplynulém období 
se jednalo o oblast měřicích přístrojů, hraček, spotřebičů plynných paliv, 
elektromagnetické kompatibility, strojních zařízení a výbušnin pro civilní použití. 
Otázka přístupu a provedení revize směrnic Nového přístupu v návaznosti na 
Nový legislativní rámec byla diskutována v rámci poradní skupiny EK SOGS 
(Skupina vyšších úředníků pro politiku normalizace a posuzování shody), která 
se konala 11. 10. 2010. 
V této souvislosti vystoupil Ing. V. Brach a informoval, ţe: 

mailto:radaeu@unmz.cz


Při posledním jednání poradní skupiny SOGS  v Bruselu dne 11. října 2010 byl 
Komisí presentován stav příprav procesu implementace Nového legislativního rámce 
(NLF) do deseti směrnic (proces původně nazývaný omnibus). Podle Komise je nyní 
uvaţovaný termín vydání návrhů nových předpisů implementujících zásady NLF 
v určených oblastech – první čtvrtletí 2011 – reálný s tím, ţe to bude spíše ke konci 
tohoto období. Bude se jednat o deset nových směrnic doprovozených zastřešujícím 
dokumentem – „chapeau“ sdělením. O formě tohoto sdělení zatím Komise nemá 
zcela jasno. Mnoţina deseti dotčených směrnic je stále stejná – jsou to směrnice 
pokrývající následující oblasti:  

 2006/95/ES  – nízké napětí, 

 2009/105/ES – jednoduché tlakové nádoby, 

 2009/23/ES – váhy s neautomatickou činností, 

 93/15/EHS – výbušniny pro civilní pouţití, 

 94/9/ES – ATEX, 

 95/16/ES – výtahy, 

 97/23/EHS  – tlaková zařízení, 

 2004/22/ES – měřicí přístroje, 

 2004/108/ES – elektromagnetická kompatibilita, 

 2007/23/ES  – pyrotechnické výrobky. 

Komise opět zdůraznila, ţe se bude jednat o čistý recast jednotlivých směrnic, tj. o 
jejich přizpůsobení NLF a novým skutečnostem plynoucím z Lisabonské smlouvy. 
Právě nová komitologická pravidla jsou v současné době tou skutečností, která práci 
na nových návrzích poněkud brzdí, situace je projednávána v příslušných strukturách 
Komise, Rady EU a EP. Do konce roku 2010 by snad tato situace měla být úspěšně 
vyřešena. 

Pokud se týká věcné stránky nových směrnic, byla v průběhu jejich projednávání 
v příslušných sektorových skupinách striktně dodrţována zásada, ţe na věcném 
obsahu se nebude nic měnit. U dvou směrnic (směrnice o elektromagnetické 
kompatibilitě a směrnice o jednoduchých tlakových nádobách) se projevily snahy o 
změnu modulů posuzování shody, coţ Komise nepovaţuje za přípustné a 
s příslušnými sektory povede intenzivní jednání.  

Na dotaz BG, jak to bude s notifikacemi subjektů posuzování shody, odpověděla 
Komise, ţe vzhledem k tomu, ţe půjde o nové předpisy (přičemţ staré budou 
zrušeny), navíc poţadavky na notifikující orgány a notifikované osoby se mění, bude 
nezbytná nová notifikace subjektů posuzování shody podle dotčených směrnic.  

Studie posouzení dopadu (Impact Assessment Study) bude jedna a bude zahrnovat 
všech deset postiţených sektorů. Vychází obecně ze studie zpracované jiţ dříve pro 
NLF jako celek, zachází však v dotčených oblastech do větších podrobností. 

Další diskutovanou otázkou byla délka přechodného období, tedy období od platnosti 
(publikace) nových směrnic do data, kdy budou staré směrnice zrušeny a bude se 
povinně postupovat podle směrnic nových. Komise uvaţuje o standardním 
dvouletém období, nicméně z EP prý zaznívají hlasy na podporu zkrácení této doby. 
K tomu se negativně vyslovily některé státy (BG, UK, DE, SE) s tím, ţe leckde bude 
kromě „niţších“ národních právních předpisů potřeba změnit i zákony, coţ není 



záleţitost jednoduchá a krátkodobá. Proto se členské státy přimlouvají za nejméně 
dvouleté přechodné období. Komise přislíbila tuto věc zváţit, další diskuse o tom se 
předpokládá na prosincovém jednání SOGS. 

Projednávání v Radě EU – Komise povaţuje za jedině schůdnou cestu projednávání 
celého balíčku – NLF alignment package – najednou, v jedné pracovní skupině 
(následně i s jedním zpravodajem EP), pravděpodobně za účasti vţdy jednoho 
„zastřešujícího“ zástupce členského státu doprovázeného sestavou potřebných 
expertů. K tomu zástupci DE a AT podotkli, ţe zřejmě nebude v silách jednotlivých 
členských států (uţ vzhledem k finanční náročnosti) vysílat takovouto sestavu na 
všechna jednání. COM si je tohoto problému vědoma a bude nadále hledat 
smysluplné řešení. Prioritní je ovšem projednání moţnosti takového postupu v Radě 
EU a v EP. Další jednání poradní skupiny SOGS se uskuteční dne 8. 12. 2010. 

V návaznosti na toto vystoupení a nařízení 765/2008 informoval Ing. V. Stříteský 
(Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) o problému v automobilovém odvětví, který 
se týká niţších cen aut Škoda v okolních členských státech EU, coţ znevýhodňuje 
domácí prodejce a dotázal se, zda to lze řešit cestou KTPO. 

Ing. M. Holeček (předseda KTPO a ÚNMZ) odpověděl, ţe pokud by ČR zaváděla 
limit na cenu, za kterou lze přivézt auto z jiného ČS, jednalo by se jednoznačně o 
TPO, neboť jde o politiku soukromého subjektu Škoda Auto. 

 

Ing. M. Chloupek informoval, ţe v návaznosti na Směrnici o Sluţbách se otevírá 
novela Směrnice 98/34/ES za účelem upřesnění notifikačních procedur. Jednání PS 
EK k dané problematice proběhne v Bruselu 28. 10. 2010. 

RNDr. K. Popadičová dále informovala o: 

 
Spuštění nové Databáze politik EU (DAP)  
Na začátku září byla spuštěna pro účely meziresortní koordinace evropských 
záleţitostí v ČR nová Databáze politik EU (tzv. DAP), kterou byla databáze 
evropských agend vytvořená pro účely CZPRES přizpůsobena aktuálnímu 
mechanismu meziresortní komunikace s důrazem na moţnost sledování vývoje 
jednotlivých agend jiţ od zahájení projednávání na úrovni pracovních orgánů 
EK 

 

 

 
 

2. Informace o legislativních úkolech (všichni členové, stav, termíny) 

Mgr. Igor Švarc (ÚNMZ) poskytl informace o: 

 

1. Nařízení vlády o technických požadavcích na hračky +  
Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  
 

 transpozice nové směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES 



 1. směrnice dle NLF = dalekosáhlé změny, nutnost rozšířit zmocnění 
 
Stav NV: 
10. 9. pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo 
13. 9. pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I-správní právo č. 2. 
Legislativní proces bude pokračovat aţ po ukončení procesu u novely (…). 
 
Stav 22: 
  6. 9. pracovní komise Legislativní rady vlády pro veřejné právo I-správní právo č. 2. 
10. 9. pracovní komise Legislativní rady vlády pro soukromé právo  
Následuje zařazení na jednání vlády. 
 
Termín implementace: 20. 1. 2011 
 
 
2. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických 
požadavcích na strojní zařízení 
 

 transpozice směrnice 2009/127/ES, kterou se mění směrnice 2006/42/ES, 
pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů 

 nově poţadavky na ochranu ţivotního prostředí, ostatní zachovány 
 
Stav NV: v přípravě 
Termín implementace: 15. 7. 2011 
 
 
3. Novely Nařízení vlády č.: 
336/2004 Sb. - zdravotnické prostředky 
154/2004 Sb. - aktivní implantabilní zdravotnické prostředky 
453/2004 Sb. - diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 
 

 připravuje MZ 

 soulad se zákonem o zdrav. prost. po novele (přesun kompetencí MZ - SZÚ) 

 soulad se směrnicí 2007/47/ES, kterou se mění směrnice o sbliţování 
právních předpisů členských států týkajících se aktivních implantabilních 
zdravotnických prostředků, směrnice o zdravotnických prostředcích 
a směrnice o uvádění biocidních přípravků na trh 

 úprava oznamovacích povinností podle Rozhodnutí Komise o Evropské 
databance zdravotnických prostředků (Eudamed) – povinnost vkládat 
informace o ZP 

 
Stav NV: interní připomínkové řízení MZ 
Účinnost Rozhodnutí: 1. 5. 2011 
 
 
4. Navrhované nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR) 
 

 má nahradit směrnici o stavebních výrobcích 89/106/EHS – NV č.190/2002 
Sb. 



 

 probíhá analýza stávajících právních předpisů v dané oblasti s cílem odstranit 
rozpory 

 

 očekává se pořádání seminářů na toto téma koncem roku 2010 a v průběhu 
roku 2011 

 
Stav nařízení v EU: 
13. 9. přijala Rada postoj v prvním čtení 
Do konce 2010 se předpokládá dokončení diskusí a předání EP k druhému čtení 
 
Účinnost Nařízení: 20 dnů po publikaci / většina 1. 7. 2013 
 

 

3. Informační povinnosti dle směrnice 98/34/ES 

 

Mgr. Irena Lopojdová (ÚNMZ) podrobně informovala, ţe Česká republika zaslala 
k notifikaci od minulého KTPO  (2. 6. 2010) 12 nových notifikací návrhů technických 
předpisů. 
 
Jedná se o tyto notifikace: 
2010/0337/CZ –  Ministerstvo zemědělství České republiky - Návrh vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví poţadavky pro čerstvé 
ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché 
skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakoţ i další způsoby jejich 
označování, ve znění vyhlášky č. 650/2004 Sb.; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací:  6. 9. 2010. 
2010/0341/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky - Návrh 
vyhlášky o stanovení minimální účinnosti uţití energie při výrobě elektřiny a tepelné 
energie; konec tříměsíčního období pozastavení prací:  8. 9. 2010/8. 12. 2010. 
2010/0348/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Návrh 
opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na 
stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování 
stanovených měřidel: „kontrolní lihová měřidla pouţívaná k měření objemu 
vyrobeného lihu"; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 13. 9. 2010. 
2010/0349/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) – 
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených 
měřidel: „automatické hladinoměry a automatické hladinoměry s automatickou 
kontrolou metrologických parametrů"; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 
13. 9. 2010.   
2010/0373/CZ – Ministerstvo životního prostředí České republiky - Návrh 
vyhlášky o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních 
zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a uţívajících těkavé organické látky a o 
způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 30. 9. 2010. 
2010/0472/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI)  - 
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 



poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schválení typu a pro 
ověřování stanovených měřidel: „váhy pro kontrolní vysokorychlostní váţení 
silničních vozidel za pohybu“; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 11. 10. 
2010.  
2010/0473/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI)  - 
Návrh opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické 
poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a pro 
ověřování stanovených měřidel: „závaţí obchodní a speciální běţná (5. tř.), přesná 
(4. tř.) a jemná (2. a 3. třída)“; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 11. 10. 
2010.  
 2010/0552/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky - Návrh 
vyhlášky ze dne ...2010, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb., kterou se 
provádějí některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a 
pyrotechnických předmětů; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 8. 11. 
2010. 
2010/0557/CZ – Ministerstvo zemědělství České republiky - Návrh vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) 
a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a 
doplnění některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k 
přípravě nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, 
konzumní líh, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droţdí, ve znění 
pozdějších předpisů; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 11. 11. 2010.  
2010/0600/CZ – Český báňský úřad - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 239/1998 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při 
těţbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích a o 
změně některých předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým 
způsobem, ve znění pozdějších předpisů; konec tříměsíčního období pozastavení 
prací: 7. 12. 2010.  
 2010/0632/CZ  – Ministerstvo financí České republiky - Návrh zákona ze dne 
.....2010, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách,  
ve znění pozdějších předpisů; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 23. 12. 
2010.  
2010/0645/CZ –  Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (Licenční 
správa) - Návrh nařízení vlády ze dne .... 2010, o stanovení některých výrobků, 
podmínek, za nichţ lze uskutečnit jejich dovoz a vzoru ţádosti o udělení povolení; 
konec tříměsíčního období pozastavení prací: 30. 12. 2010.  
 
Připomínky zaslané z České republiky k notifikacím ostatních členských států: 

Ministerstvo vnitra České republiky uplatnilo připomínku k notifikaci 2010/0141/S 
– Návrh nařízení o změně předpisů a obecném doporučení švédské agentury pro 
ochranu ţivotního prostředí (NFS 2002:18) o lovu a státní volně ţijící zvěři. Česká 
republika uvedla, ţe poloautomatické zbraně pouţívané před rokem 1942 byly 
obvykle pouţívány a vyráběny i po roce 1942, takţe stanovení, zda se jedná o 
povolenou zbraň podle doporučení švédské agentury pro ochranu ţivotního 
prostředí, je velmi obtíţné a i subjektivní. Česká republika s ohledem na uvedené 
poţádala o stanovisko předkladatele, jakým způsobem bude k podobným případům 



přistupováno a jak budou řešeny nákupy těchto zbraní švédskými občany 
v členských zemích Evropské unie. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2010/0242/F - Návrh vyhlášky týkající se počítadel tepelné 
energie. Česká republika poţádala o potvrzení, ţe předmětem vyhlášky nejsou 
počítadla tepelné energie, na která se vztahuje směrnice MID, kdy by při uplatnění 
zpřísněných poţadavků při jejich uvádění na trh mohly být vytvořeny technické 
překáţky obchodu. 
Ministerstvo vnitra České republiky uplatnilo připomínku k notifikaci 
2010/0247/PL – Návrh nařízení ministra hospodářství o skladištích a zařízeních pro 
skladování výbušnin, zbraní, munice a výrobků pro vojenské a policejní účely. Česká 
republika poukázala na sporné ustanovení, které stanoví kontrolu elektrických a 
signalizačních zařízení a zařízení na ochranu proti bleskům a jiných instalací 
umístěných ve skladovacím objektu před uvedením do provozu podle polské normy. 
Česká republika proto poţádala o bliţší vysvětlení uvedeného ustanovení, neboť 
podle našeho názoru jej lze interpretovat jako moţnost uplatnění dodatečných 
poţadavků  
na dané výrobky.  
Ministerstvo dopravy České republiky uplatnilo připomínku k notifikaci 
2010/0255/D - Dodatečné technické smluvní podmínky a směrnice pro svislé 
dopravní značky – ZTV VZ. Česká republika upozornila, ţe pokud je na výrobek 
vydán notifikovanou osobou ES certifikát, nemá ţádný z členských států Evropské 
unie právo provádět jakékoliv zkoušky shody a nemůţe po výrobci nebo dovozci 
poţadovat zkušební protokoly, protoţe třídy a úrovně daného výrobku si kaţdý můţe 
ověřit v ES certifikátu shody, v ES prohlášení výrobce a v označení shody CE. 
Státní veterinární správa České republiky uplatnila připomínku k notifikaci 
2010/0364/LV - Návrh nařízení kabinetu ministrů „Poţadavky na jakost, klasifikaci a 
označování mléčných výrobků, sloţených mléčných výrobků a zpracovaných 
mléčných výrobků“. Česká republika se vyjádřila, ţe návrh předpisu zbytečně a proti 
pravidlům předepisuje některé definice uvedené v přímo uplatnitelných předpisech 
(nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 a v nařízení EP a Rady (ES) č. 853/2004).  
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2010/0484/F - Návrh vyhlášky týkající se plynoměrů na 
měření spotřeby hořlavého plynu.  Česká republika poţádala o vysvětlení textu 
notifikovaného návrhu technického předpisu, aby se vyjasnilo, zdali notifikovaný 
návrh technického předpisu nestanoví přísnější poţadavky, neţ jaké jsou stanoveny 
v MID ohledně opravy a pouţití plynoměrů.  
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví a 
Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky uplatnili připomínku k notifikaci 
2010/0509/F – Návrh vyhlášky týkající se tepelných vlastností a poţadavků na 
energetickou úspornost nových budov a nových částí budov. Česká republika 
navrhla nahradit v textu notifikovaného předpisu "EN 45012" platnou normou "EN 
ISO/IEC 17021". Důvodem uvedeného návrhu je skutečnost, ţe normu EN 45012 
Všeobecné poţadavky na orgány provádějící posouzení a certifikaci/registraci 
systémů jakosti (General   requirements   for  bodies  operating  assessment  and 
certification/registration  of  quality  systems ISO/IEC  Guide 62:1996)) nemohou  
akreditační orgány vyuţívat k provádění akreditace z důvodu jejího zrušení  a  
nahrazení  normou  EN  ISO/IEC  17021:2006  Posuzování  shody - Poţadavky  na  



orgány  provádějící  audit a certifikaci systémů managementu (Conformity 
assessment  -  Requirements  for  bodies  providing  audit and certification of 
management systems). 
K českým notifikacím byly uplatněny následující ţádosti o doplňující informace, 
připomínky a podrobná stanoviska: 
K notifikaci MPO (ČMI) 2010/0142/CZ – Návrh opatření obecné povahy, kterým se 
stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „membránová měřidla protečeného 
mnoţství plynu (včetně plynoměrů s teplotní kompenzací)“ -  uplatnilo Německo 
připomínku, která obsahuje upozornění, ţe návrh předkládá přísnější poţadavky neţ 
MID. Česká republika zatím neodpověděla. 
K notifikaci MPO (ČMI) 2010/0143/CZ - Návrh opatření obecné povahy, kterým se 
stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „elektronické teploměry lékařské a 
zvěrolékařské“ -  uplatnila Francie připomínku, ve které upozornila, ţe návrh 
předpisu nezmiňuje akceptování zkoušek provedených zkušební laboratoří 
akreditovanou mimo Českou republiku nebo orgánem, který podepsal dohodu o 
vzájemném uznávání a poţádala o upřesnění. Česká republika dosud neodpověděla. 
 
Dále k této notifikaci uplatnilo připomínku Německo, které upozornilo, ţe uvedení 
elektronických teploměrů do oběhu je upraveno směrnicí 93/42/EHS Rady ze dne 14. 
června 1993 o lékařských výrobcích a musí být realizováno v národním právu. Dále 
Německo poukázalo na skutečnost, ţe poţadavky v návrhu se orientují na řadu 
norem EN 12470. Podle názoru Německa by měly být v předkládaném návrhu 
předpisu vzaty za základ poţadavky novější normy EN 80601-2-56. Česká republika 
dosud neodpověděla. 
Evropská komise se následně k Francii a Německu připojila a uplatnila podrobné 
stanovisko a připomínku. Podle názoru Evropské komise vyvolává návrh předpisu 
nebezpečí nesouladu se směrnicí 93/42/EHS, která omezuje poţadavky týkající se 
výrobku na „základní poţadavky“ a neobsahuje specifikaci podrobných vlastností 
výrobku. Evropská komise mimo jiné uvedla, ţe členské státy nesmí změnit 
poţadavky harmonizovaných norem na povinné, protoţe výrobce musí mít moţnost 
prokázat shodu se zákonnými základními poţadavky jiným způsobem a zároveň 
členské státy nesmí na svém území bránit uvádění na trh nebo do provozu 
prostředků, které jsou opatřeny označením CE podle článku 17 směrnice 93/42/EHS. 
Česká republika dosud neodpověděla. 
K notifikaci Mze 2010/0337/CZ - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví poţadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, 
zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové plody, houby, 
brambory  
a výrobky z nich, jakoţ i další způsoby jejich označování, ve znění vyhlášky 
č. 650/2004 Sb. uplatnilo připomínku Nizozemí. Nizozemí uvedlo, ţe z návrhu 
předpisu není patrné, zda ustanovení o jakosti platí pouze pro české výrobky, a ţe 
nutnost  
a přiměřenost nebyly rezortem dostatečně doloţeny. Česká republika odpověděla. 
K této notifikaci uplatnilo rovněţ připomínku Maďarsko, které upozornilo, ţe 
předmětný návrh předpisu by stanovil dodatečné poţadavky s ohledem na 
označování  
a nároky na kvalitu některých peckovin a olejnin. Toto by však bránilo uvádění 
potravin vyrobených a označených v jiných členských státech na trh na území České 



republiky  
a zabraňovalo tak volnému pohybu zboţí v rámci vnitřního trhu Evropské unie. 
Česká republika odpověděla. 
K notifikaci MPO 2010/0341/CZ - Návrh vyhlášky o stanovení minimální účinnosti 
uţití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie – uplatnila Evropská komise 
podrobné stanovisko a připomínky. Evropská komise nás upozornila na odchylky 
mezi návrhem předpisu a Směrnicí 92/42/EHS, které by mohly vést k omezení 
uvádění teplovodních kotlů na trh a/nebo jejich uvádění do provozu, přestoţe jsou 
v souladu s legislativou Evropské unie nesou označení „CE“, protoţe nesplňují 
poţadavky uloţené tímto návrhem předpisu.  
Evropská komise dále v rámci jí uplatněných připomínek informovala, ţe právní 
předpisy týkající se zařízení pro vytápění a ohřev vody a implementující rámcovou 
Směrnici 2009/125/ES o ekodesignu jsou ve fázi přípravy. Česká republika 
odpověděla, ţe zohlední všechny uplatněné námitky Evropské komise a začlení je 
do návrhu; Evropská komise shledala tuto odpověď za dostatečnou. 
K notifikaci MPO (ČMI) 2010/0349/CZ - Návrh opatření obecné povahy, kterým se 
stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „automatické hladinoměry a 
automatické hladinoměry s automatickou kontrolou metrologických parametrů" 
uplatnila Francie připomínku. Francie připomenula nutnost zakotvení ustanovení o 
vzájemném uznávání osvědčení o typové zkoušce nebo výsledků testů typové 
zkoušky a počátečních ověření prováděných v ostatních členských zemích a 
doporučila, aby návrh předpisu obsahoval rovněţ odkaz na nařízení č. 765/2008, 
které z akreditace činí doporučený způsob harmonizace orgánů posuzujících shodu. 
Dále by podle názoru Francie bylo vhodné, aby návrh předpisu rovněţ jasně uváděl, 
ţe akreditace udělené orgánem, který podepsal multilaterální dohodu EA, se 
akceptují jako ekvivalentní opatření zde předepsaným, například pro uznávání 
způsobilosti laboratoří. Česká republika dosud neodpověděla. 
K notifikaci MŢP 2010/0373/CZ - Návrh vyhlášky o emisních limitech a dalších 
podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících 
a uţívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími 
těkavé organické látky uplatnila Evropská komise připomínku, ve které upozornila 
na určité nesrovnalosti, které by mohly vyplývat z oznámeného návrhu předpisu, 
pokud jde o transpozici směrnice Rady 1999/13/ES o omezování emisí těkavých 
organických sloučenin vznikajících při pouţívání organických rozpouštědel při 
některých činnostech a v některých zařízeních a směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/42/ES o omezování emisí těkavých organických sloučenin vznikajících při 
pouţívání organických rozpouštědel v některých barvách a lacích a výrobcích pro 
opravy nátěru vozidel a o změně směrnice 1999/13/ES a poţádala o uvedení návrhu 
předpisu  
do souladu s uvedenými předpisy.  Česká republika zatím neodpověděla. 
K notifikaci MPO (ČMI) 2010/0472/CZ – Návrh opatření obecné povahy, kterým se 
stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod 
zkoušení pro schválení typu a pro ověřování stanovených měřidel: „váhy pro 
kontrolní vysokorychlostní váţení silničních vozidel za pohybu“ – uplatnilo 
připomínku Německo. Německo upozornilo, ţe ačkoliv je návrh předpisu zaloţen na 
poţadavcích norem Mezinárodní organizace pro legální metrologii (OIML) R 134, 
návrh předpisu neobsahuje ţádný dodatek týkající se vzájemného uznávání vah 
řádně pouţívaných v jiných státech EHP a v Turecku, které rovněţ splňují 
mezinárodní normy OIML R 134. Česká republika dosud nedopověděla. 



K notifikaci Mze 2010/0557/CZ - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona 
č. 110/1997 Sb.,  
o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 
zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě nealkoholických nápojů, 
ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a ostatní 
alkoholické nápoje, kvasný ocet a droţdí, ve znění pozdějších předpisů – poţádala 
Evropská komise v rámci procedury infosup (pro ujasnění notifikovaných textů) o 
vysvětlení určitých pojmů v návaznosti na definice uvedené v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 110/2008 ze dne 15. ledna 2008 o definici, popisu, 
obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin, kterým se 
ruší nařízení Rady (EHS) č. 1576/89.  
Česká republika odpověděla. 
 
Stručná informace o blížícím se Výboru 98/34/ES: 
 
Stručnou informaci o blíţícím se Výboru 98/34/ES podal Ing. M. Chloupek a 
informoval o novele Směrnice a návrhu EK změnit dostupnost připomínek 
k návrhům. Součástí novely by mělo být i zavedení lhůty pro reakci EK. 
 
 
Informace o změně – mandáty norem v rámci 98/34/ES: 
 
K 1. 11. 2010 dojde na základě rozhodnutí vedení ÚNMZ a v důsledku personálních 
a organizačních změn po sloučení ČNI a ÚNMZ v roce 2009 k začlenění Technické 
komise ÚNMZ pro normalizaci do struktury KTPO, a to do subkomise 98/34/ES. 
Subkomise 98/34/ES  převezme činnost Technické komise ÚNMZ pro normalizaci.  
 
Postup pro uplatňování připomínek k “draft mandates for standardisation“ - 
(pracovní název: návrhy mandátů na normy) 
 

Po obdrţení návrhu mandátu na normy z Evropské komise jej kontaktní bod 
pro směrnici 98/34/ES (ÚNMZ oddělení 5300 - odbor 5000) postoupí členům 
subkomise 98/34/ES KTPO (KTPO – Komise pro technické překáţky obchodu) za 
účelem uplatnění eventuelních připomínek. Stávající seznam členů subkomise 
98/34/ES bude rozšířen o zástupce dosavadní Technické komise ÚNMZ pro 
normalizaci.  

 
Spolu s postoupením návrhu mandátu na normy členům subkomise 98/34/ES 

bude kontaktním bodem pro směrnici 98/34/ES  stanoven termín pro uplatnění 
eventuelních připomínek, přičemţ tento bude pokud moţno o deset dní kratší neţ 
konečný termín pro uplatnění připomínek stanovený Evropskou komisí, a to z důvodu 
zajištění dostatečné časové rezervy k dosaţení shody ohledně znění připomínky 
v případě existence protichůdných názorů.  

 
Veškeré návrhy připomínek členů subkomise 98/34/ES budou adresovány 

kontaktnímu bodu pro směrnici 98/34/ES.  
 
O konečném návrhu připomínky bude kontaktní bod pro směrnici 98/34/ES 

informovat členy subkomise 98/34/ES a v případě existence Technické komise 



ÚNMZ pro danou směrnici, k níţ se mandát na normy vztahuje, jí bude návrh 
připomínky postoupen k vyjádření. V případě nesouhlasu, projedná příslušná 
Technická komise ÚNMZ finální znění připomínky se všemi zainteresovanými 
subjekty a členy subkomise 98/34/ES. Po dosaţení shody, bude připomínka 
odeslána kontaktním bodem pro směrnici 98/34/ES na Evropskou komisi.  

 

 
 

 

PŘESTÁVKA 15 min 

 

 

 

4. Neharmonizovaná sféra (NLR, Solvit, PROCOP) 

Mgr. Barbora Hanáková (MPO) podala informaci  k Výroční zprávě k nařízení 
764/2008, fungování ProCoP 
 

 Dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 o vzájemném 
uznávání (dále jen "nařízení") zasílá kaţdý členský stát Evropské komisi 
kaţdý rok právu o uplatňování nařízení. Letos uběhl rok od účinnosti nařízení 
a zpráva je zasílána za období 13.5.2009 – 12.5.2010. 

 

 Zpráva musí obsahovat zejména počet přijatých opatření omezujících volný 
pohyb výrobku ze strany dozorových orgánů, pokud postupují dle nařízení, 
charakter těchto výrobků nebo skupiny výrobků, kterých se rozhodnutí týkala. 

 

 Na ţádost EK mají být rovněţ poskytnuty informace pokud jde o fungování 
kontaktního místa v praxi, zejména 

– personální zajištění, počet a povaha obdrţených dotazů, 
nejčastější problémy podnikatelů 

– obtíţe, které aplikace nařízení obnáší a případné návrhy na 
změny 

– hodnocení dopadu nařízení na princip vzájemného uznávání 
výrobků 

– problémy, se kterými se setkávají dozorové orgány při aplikaci 
nařízení 

 

 Dle zaslaných vyjádření všech dotčených dozorových úřadů nebylo v ČR za 
rok působnosti nařízení přijato ani jedno omezující opatření, při kterém by bylo 
potřeba postupovat dle nařízení. To můţe mít dle našeho názoru dvě příčiny: 
dozorové úřady v ČR postupují velmi liberálně a volný pohyb výrobků 
neomezují, nebo prostě nařízení a postupy v něm stanovené ignorují. Z 
informací, které jsme získali, rovněţ vyplývá, ţe mezi podnikatelskou 
veřejností, stejně jako na dozorových úřadech je stále poměrně malé 
povědomí o existenci nařízení a vůbec o zásadě vzájemného uznávání. 

 

 Z vyjádření dozorových úřadů také vyplývá, ţe pro lepší fungování vnitřního 
trhu a uplatňování jeho pravidel by bylo velmi uţitečné nastavit informační 



kanály právě mezi dozorovými úřady jednotlivých států, proto velmi 
podporujeme rozšíření IMI systému na oblast neharmonizovaného zboţí. 

 

 České úřady se rovněţ potýkají s problémy při výkladu nařízení a jednotlivých 
pojmů, jako např. "uvedení na trh", "pouţití výrobku" apod., a to zejména v 
oblasti stavebních výrobků. Zde vyzýváme EK k vypracování seznamu 
judikatury ESD, která by byla pro nás velmi přínosná, protoţe ţádosti o 
informace ohledně stavebních výrobků jsou jedny z nejčastějších. 

 
 

Ve svém vystoupení Mgr. B. Hanáková zmínila, ţe by ráda  vyuţila této 
příleţitosti k nabídce bliţší spolupráce s ostatními úřady pokud jde o zvýšení 
informovanosti o existenci nařízení 764/2008. MPO ocení, pokud bude moci v 
případě zájmu uspořádat seminář či přednášku zaměřenou na toto téma, tak aby 
se povědomí o procesních pravidlech v nařízení dostalo k co největšímu počtu 
lidí, ať uţ v rámci státní správy anebo podnikatelské veřejnosti. MPO uvítá, 
pokud bude informováno o případných přednáškách, kde bychom mohli 
informace předat.  
 
 
SOLVIT centrum pro ČR v současné době neřeší ţádný případ týkající se 
volného pohybu zboţí.  

 
 

Na vystoupení B. Hanákové reagoval Ing. Libor Dupal (SČS) dotazem, zda 
existuje platforma Dozorových orgánů pro aplikaci nařízení. Ing. M. Praţák (ČOI) 
uvedl, ţe pro harmonizovanou oblast existuje platforma za podpory Ing. 
V. Bracha (ÚNMZ), a o oblasti neharmonizované je zatím vedeno jednání 
s MPO. Ing. L. Dupal zdůraznil vhodnost takové platformy, neboť je hodně 
oblastí, kde dochází k prolínání kompetencí, coţ můţe způsobovat problémy 
v praxi a poţádal MPO o součinnost a výzvu dozorovým orgánům k uţší 
spolupráci. 
Mgr. B. Hanáková zareagovala s tím, ţe se o to MPO snaţí, ale povaţuje to za 
téměř nereálné. 
Ing. M. Praţák se na závěr dotázal na IMI systém, který dle sdělení MPO zatím 
není spuštěn pro neharmonizovanou sféru. 
 

 

 

5. Technická normalizace (aktuální informace)  

Ing. Eva Štejfová  (ÚNMZ) své vystoupení navázala na informaci o poţadované 
revizi evropského systému normalizace prezentovanou na zasedání KTPO na jaře 
tohoto roku: 
 

 Zpráva Evropského parlamentu (EP) o budoucnosti evropské 

normalizace 

Tato zpráva, připravená Výborem pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů (IMCO) byla 
18.10. projednána na plénu EP a hlasování k ní proběhne dne 21. října. Konečný 
návrh zprávy byl schválen ve výboru IMCO dne 29.9. Zpráva obsahuje velké 



mnoţství doporučení adresovaných Evropské komisi (EK), evropským a národním 
normalizačním organizacím i členským státům. 
Doporučení Výboru v této zprávě se týkají mnoha oblastí souvisících s evropskou 
normalizací, jednoznačně však vycházejí z principu zachování systému, který je 
v současnosti velice dobře fungující a jehoţ zásadní změnu nepovaţuje Výbor za 
vhodnou. Současný systém je nicméně třeba revidovat s ohledem na Evropské 
inovační priority a udrţitelný rozvoj. 
Doporučení se týkají orientace na potřeby znevýhodněných zainteresovaných stran, 
jako jsou spotřebitelé a uţivatelé, nevládní organizace (hlavně z oblasti 
environmentu), orientace na potřeby SMEs, mnohem uţší spolupráce normalizačních 
organizací se zástupci vědy a výzkumu, univerzit (včetně poţadavku schvalování 
evropské finanční podpory pro výzkumné projekty ve vazbě na přípravu návrhů 
norem) atd. 
Velký prostor věnován doporučením týkajícím se zlepšení spolupráce EC a ESOs, 
zejména zlepšením spolupráce při projednávání a udělování mandátů a posuzování 
harmonizovaných norem nezávislými konzultanty. Zdůrazňuje význam výboru 98/34 
jako místa pro diskusi mezi EK a členskými státy v otázkách týkajících se 
technických předpisů a norem a současně důleţitost rychlého dokončení revize 
Sm.98/34/EC , Sm.87/95/EC o normalizaci ICT a Rozhodnutí Rady o financování 
evropské normalizace 1673/2006/EC, rozšíření principu NA jako významného 
nástroje pro jednotný vnitřní trh i do dalších oblastí např. oblast sluţeb. Současně se 
však doporučuje mnohem jednoznačněji stanovit jasnou hranici mezi legislativou a 
normalizací, aby se předešlo špatné interpretaci, přesně definovat regulatorní 
poţadavky a jasně a přesně definovat výstupy norem připravovaných pod mandáty. 
Podrobněji bych ještě zmínila podporu záměru EK na začlenění zásad Světové 
obchodní organizace WTO do připravovaného normalizačního balíčku. Principy jako 
je transparentnost, otevřenost, nestrannost, konsenzus, účinnost, relevance a 
důslednost by měly být základními prvky i při tvorbě norem. Vedle toho Výbor 
doporučuje doplnění o další prvky jako údrţba, dostupnost, jakost, neutralita a 
odpovědnost. K tomu musí být zaveden specifický systém jejich monitorování, jehoţ 
cílem bude zajistit, aby se tyto zásady uplatňovaly na národní i evropské úrovni. Dále 
je potřeba doplnit zásadu řádného zastoupení, která se musí uplatnit zvláště tehdy, 
jde-li o veřejný zájem, tj. v oblasti ochrany zdraví, bezpečnosti, ochrany ţivotního 
prostředí.  
Jako vhodný model pouţitý pro dosaţení vhodného zastoupení všech ZS je uváděn 
model vyuţitý při tvorbě mezinárodní normy ISO 26000 pro společenskou 
odpovědnost organizací. V tomto průkopnickém systému  směly do příslušné 
pracovní skupiny NNO jmenovat pouze jednoho zástupce z kaţdé ze 6 určených 
kategorií zainteresovaných stran: průmysl, spotřebitelé, státní správa, pracující, 
nevládní organizace a ostatní (např. sluţby, věda). Tento princip byl uplatněn 
vzhledem k obrovskému zájmu expertů na přípravě normy a i tak měla WG více neţ 
400 expertů. Model by měl být v Evropě posouzen a pouţit jako alternativa při tvorbě 
norem v oblastech mimořádného veřejného zájmu. 
Ve zprávě se oceňuje iniciativa CEN a CLC na zavedení procesu vzájemného 
samohodnocení s cílem posoudit správné uplatňování zásad WTO. Tento projekt by 
měl slouţit jako účinný nástroj k posílení národních organizací pro normalizaci a ke 
zvýšení účasti všech příslušných subjektů na národní úrovni. 
Řada námětů je věnována zlepšení přístupu k tvorbě norem i k hotovým normám. 
Povaţuje za důleţitý přístup k evropským normám na podporu právních předpisů 
EU. Proto doporučuje zváţit různé systémy stanovení cen pro soukromé/průmyslové 



normy a pro harmonizované normy. Nicméně připomíná, ţe cena, za kterou se 
normy nakoupí, tvoří pouze malý podíl na celkových nákladech, které musí uţivatelé 
vynaloţit, aby normu začlenili do svých procesů. 
Za významné se povaţuje podporu značky Keymark - potvrzení shody s evropskou 
normou a moţnosti dobrovolné alternativu různým národním označením shody. 

 Portfolio hEN k 30. 9. 2010 je 3042 norem + 824 změn, tj. cca 19% všech 
dokumentů. Nejvíce hEN – z oblasti strojírenství, ochrany zdraví a 
bezpečnosti, stavebnictví, elektrotechniky. 
ČR má zavedeno necelých 99% norem vyhlášených v OJEU. 
Od ledna 2010 byly CEN/CLC převzaty pouhé 3 mandáty. 

 ISO 26000 bude vydána 1. 11. 2010. Norma bude přeloţena a zavedena jako 
ČSN. Protoţe je však tento dokument velice rozsáhlý a komplexní je třeba na 
národních úrovních zpracovat dokumenty, které se budou zabývat pouze 
relevantními prvky pro různé zainteresované strany a které budou výrazně 
srozumitelnější a uţivatelsky přátelštější. Pro přípravu takových dokumentů i 
pro samotnou propagaci a podporu tohoto mezinárodního dokumentu 
potřebuje ÚNMZ partnery, proto bych Vás všechny ráda poţádala o spolupráci 
v tomto směru.  

 
Ing. L. Dupal (SČS) informoval přítomné o zapojení SČS do procesu normalizace, 
vč. problémů s financováním a zastupováním na evropské úrovni.  
 

6. Různé ( WTO/TBT, EHK/OSN) 

RNDr. Klára Popadičová podala stručnou informaci o: 
 
WTO/TBT 
Ve dnech 23. a 24. června 2010 se konalo v Ţenevě řádné zasedání Výboru pro 
technické překáţky obchodu WTO, informace z jednání jsou k dispozici na stránkách 
Úřadu a byly rozeslány pro informaci členům příslušné subkomise KTPO. 
 
Dne 28. října 2010 se v Bruselu bude konat jednání Informačních středisek 
WTO/TBT. Mezi hlavní projednávané body patří porovnání notifikační procedury 
podle Dohody o technických překáţkách obchodu/Dohody o sanitárních a 
fytosanitárních opatřeních s notifikační procedurou podle směrnice 98/34/ES a 
příprava na zasedání Výboru pro technické překáţky obchodu, které se uskuteční 
dne 3. a 4. 11. 2010 v Ţenevě.       
 
Ve dnech 3. - 4. 11. 2010 se bude konat letošní poslední zasedání Výboru. EK jiţ 
rozeslala ČS pro informaci a k případnému doplnění seznam specifických 
obchodních případů, ke kterým má v úmyslu v rámci Výboru vystoupit. Od českých 
subjektů jsme k ţádné z uvedených notifikací nezaznamenali připomínky, stejně jako 
v případě ostatních 525 notifikací členů Dohody zpracovaných Informačním 
střediskem od minulého zasedání KTPO a poskytovaným pravidelně členům 
příslušné subkomise KTPO po pracovní linii. 
Česká republika v uplynulém období notifikovala čtyři návrhy technických předpisů, a 
to: 



GZE-138 Navrh - opatrenl obecne povahy, kteryrn se stanovuji rnetroloqicke 
a technicke pozadavky na stanovena rnefidla, vcetne metod zkouseni pro 
schvalovanl typu a overovanl stanovenych rneridel: .kontrolni tihova mefidla 
pouzivana k rnerenl objemu vyrobeneho lihu". 
GZE-139 Navrh - opatreni obecne povahy , kteryrn se stanovuji rnetroloqicke a 
technicke pozadavky na stanovena rnefidla, vcetne metod zkouseni pro 
overovani stanovenych rneridel: .automaticke hladinornery a autornaticke 
hladinomery s automatickou kontrolou metroloqickych parametru". 
GZE-140 Navrh - opatfeni obecne povahy, kteryrn se stanovuji rnetroloqicke 
a technicke pozadavky na stanovena mefidla. vcetne metod zkouseni pro 
schvaleni 
typu a pro overovam stanovenych rnefidel: "vahy pro kontrolni 
vysokorychlostni vazenl silnicnich vozidel za pohybu ". 
GZE-141 Navrh - opatteni obecne povahy, kteryrn se stanovuji rnetroloqicke a 
technicke pozadavky na stanovena rnefidla, vcetne metod zkouseni pfi 
schvalovanl typu a pro overovani stanovenych rnefidel : " zavazl obchodni a 
specialni bezna (5. tr.), presna (4. tf.) a jernna (2. a 3. tf.) 

Ve stanovene Ihute jsme k zadne z vyse uvedenych notifikaci neobdrzeli od
 
ostatnich clenu Dohody pfiporninky.
 

EHK-OSN
 
Ve dnech 1. - 2. listopadu 2010 se v Zeneve uskutecni vyrocni 20. Iadne zasedanl
 
Pracovni skupiny pro regulatorni spolupraci a normalizaci (WP.6), a to u pfilezitosti
 
40 let norrnalizacni prace pro Evropu v rarnci EHK OSN. V rarnci plneni povinnosti
 
vyplyvajiclch z funkce zpravodaje pro oblast tvorby EU technickych predpisu bude
 
zastupce LJNMZ informovat 0 vyvo]i v tete oblasti za uplynule rocnl obdobi. Soucastl
 
tohoto setkani budou take dva panely zarnerene na fizeni rizik v regulatorn ich
 
systernech a na regulatorni spolupraci v oblasti posuzovanl shody. Informace
 
z jednani budou postoupeny cestou pfislusne subkomise KTPO a zvefejneny na
 
webovych strankach UNMZ.
 

Zaver
 

Ing. M. Holecek na zaver navrhl rozesilani veskerych podkladu na KTPO v ptedstihu,
 
aby bylo rnozne 0 nich na zasedani diskutovat a podekoval vsern zucastenyrn za
 
pozornost, pfispevky a stanovil terminy zasedani KTPO v roce 2011 - 16. 3.a 8. 6.
 

Zapsala a za spravnost:
 
Ing. Jindra Kafkova , tajemnik KTPO
 

V Praze dne 1.12.2010
 




