
Zápis z 25. zasedání Komise pro technické překážky obchodu 
 
 
Datum konání:  2. 6. 2010 
Místo konání:   MPO, velká zasedací místnost, Praha 1 
    Politických vězňů 20 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
    (k dispozici na ÚNMZ) 
 
 

Mgr. Viktor Pokorný, náměstek předsedy Úřadu zahájil, s omluvením pana 
předsedy, 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. 

 
Ing. M. Pražák (ČOI) v úvodu požádal o zřízení samostatného bodu programu 

na další jednání KTPO, který by se zabýval výhradně oblastí Neharmonizované 
sféry. Tuto žádost podpořil i Ing. V. Stříteský (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR). 
Zástupce MPO, které má tuto oblast v gesci, s návrhem souhlasil, a proto bude od 
příštího zasedání na program zařazen samostatný bod Neharmonizovaná sféra. 

 
JUDr. M. Snížek (MV) požádal, aby od příštího zasedání byla v programu 

udělána přestávka, kterou by bylo možné využít na neformální diskuzi. 
 

1. Informace o aktuálním stavu implementace technických předpisů ES/EU 
Českou republikou  

 
J. Balounová informovala o aktuálním stavu implementace technických předpisů 
ES/EU Českou republikou a sdělila, že: 
 
• od minulého zasedání KTPO došlo ke zhoršení transpozičního deficitu České 

republiky. Podle Internal Market Scoreboardu (IMS) ze dne 1. března neměla 
ČR transponováno 19 směrnic vnitřního trhu a transpoziční deficit byl 1,2%. 
V dalším hodnocení úrovně transpozice směrnic vnitřního trhu je 
předpokládaný transpoziční deficit cca 1,45%.  

 
• jsou stále směrnice, ke kterým doposud nebyly přijaty transpoziční předpisy a již 

byla podána žaloba na ČR u ESD. Jedná se o předpisy v gesci:  
 
Ministerstvo zdravotnictví:  
 
Směrnice Komise 2009/10/ES ze dne 13. února 2009, kterou se mění směrnice 
2008/84/ES, kterou se stanoví specifická kritéria pro čistotu potravinářských 
přídatných látek jiných než barviva a náhradní sladidla, termín pro provedení 
transpozice: 13. února 2010. Transpozice směrnice bude dokončena Návrhem 
vyhlášky o stanovení požadavků na identitu a čistotu přídatných látek, který měl 
nabýt účinnosti dne 1. srpna 2009 (ukončeno připomínkové řízení). 
(Formální upozornění o porušení čl. 258 Smlouvy o fungování Evropské unie 
(SFEU): 2010/0215 ze dne 24. března 2010) 
 



Český báňský úřad: 
 
Směrnice komise 2008/43/ES ze dne 4. dubna 2008, kterou se podle směrnice Rady 
93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní 
použití, termín pro provedení transpozice: 5. dubna 2009. Transpozice směrnice 
bude dokončena Zákonem č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin 
pro civilní použití, který bude mít účinnost dne 5. dubna 2012. 
(Formální upozornění o porušení čl. 258 SFEU: 2009/0440 ze dne 25. září 2009) 
- dle informace Ing. J. Kaňky (ČBÚ) v rámci bodu 3 programu, byla potvrzena 
EK úplná notifikace ke dni 1. 6. 2010 a zahájeno jednání s Evropskou komisí o 
stažení žaloby. 
 
 
• je ještě 7 technických předpisů, 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. 258 SFEU. Jsou to předpisy v 
gesci: 

 
Ministerstvo zdravotnictví: 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/107/ES ze dne 16. září 2009, kterou 
se mění směrnice 98/8/ES o uvádění biocidních přípravků na trh, pokud jde 
o prodloužení některých lhůt, termín pro provedení transpozice: 14. května 2010. 
Transpozice směrnice bude dokončena Zákonem č. 136/2010 Sb., 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, 
který nabyl účinnosti dne 14. května 2010. 
 
Směrnice Komise 2009/120/ES ze dne 14. září 2009, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků, pokud jde o léčivé přípravky pro moderní terapii, 
termín pro provedení transpozice: 5. dubna 2010. Transpozice směrnice bude 
dokončena: 
- Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách 
některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů 
(v prvním čtení); 
- Návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých 
přípravků (před vydáním ve Sbírce). 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu: 
 
Směrnice Evropského parlamentu a rady 2007/23/ES ze dne 23. května 2007 
o uvádění pyrotechnických výrobků na trh, termín pro provedení transpozice: 
4. ledna 2010. Transpozice směrnice bude dokončena: 
- Zákonem č. 148/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování 
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 
Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona 
č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony 
(nabytí účinnosti dne 1. července 2010); 



 - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 335/2004 Sb. kterou se provádějí 
některá ustanovení zákona o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických 
předmětů, která měla nabýt účinnosti dne 4. ledna 2010 (příprava zahájena); 
- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 174/1992 Sb. o pyrotechnických 
výrobcích a zacházení s nimi, která měla nabýt účinnosti dne 4. ledna 2010 (Komise 
LRV). 
 
Ministerstvo dopravy: 
 
Směrnice Komise 2009/108/ES ze dne 17. srpna 2009, kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 
97/24/ES o některých konstrukčních částech a vlastnostech dvoukolových 
a tříkolových motorových vozidel, termín pro provedení transpozice: 30. dubna 2010. 
Transpozice směrnice bude dokončena Návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a 
o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (5. května 
2010 ukončeno připomínkové řízení). 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/139/ES ze dne 25. listopadu 2009 
o povinném označení dvoukolových a tříkolových motorových vozidel, termín pro 
provedení transpozice: 1. června 2010. Transpozice směrnice bude dokončena 
Návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů 
č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích (5. května 2010 ukončeno 
připomínkové řízení). 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/144/ES ze dne 30. listopadu 2009 
o určitých konstrukčních částech a vlastnostech kolových zemědělských a lesnických 
traktorů (Text s významem pro EHP), termín pro provedení transpozice: 1. června 
2010. Transpozice směrnice bude dokončena Návrhem vyhlášky, kterou se mění 
vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické 
způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních 
komunikacích (5. května 2010 ukončeno připomínkové řízení). 
 
Ministerstvo životního prostředí: 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/112/ES ze dne 16. prosince 2008, 
kterou se mění směrnice Rady 76/768/EHS, 88/378/EHS, 1999/13/ES a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/53/ES, 2002/96/ES a 2004/42/ES za účelem 
jejich přizpůsobení nařízení (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení 
látek a směsí, termín pro provedení transpozice: 1. dubna 2010. Transpozice 
směrnice bude dokončena: 
- Návrhem vyhlášky o požadavcích na výrobky obsahující těkavé organické látky, 
emisních limitech a dalších podmínkách provozu zdrojů znečišťování ovzduší 
emitujících a užívajících těkavé organické látky (předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 31. července 2010, ukončeno připomínkové řízení); 
- Návrhem poslanců Václava Mencla, Robina Böhnische, Vladimíra Dlouhého a 
Vlastimila Aubrechta na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(před vydáním ve Sbírce); 



- Nařízením vlády č. 1/2010 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 19/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na hračky, ve znění nařízení vlády 
č. 340/2008 Sb. (datum nabytí účinnosti dne 1. června 2010); 
- Vyhláškou č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na kosmetické 
prostředky (datum nabytí účinnosti dne 1. ledna 2010, s výjimkou ustanovení 
týkajícího se látky toluen s referenčním číslem 185 v příloze č. 3 části 1, které 
nabývá účinnosti dnem 5. února 2010, a s výjimkou ustanovení týkajícího se látek 
pod referenčními čísly 189–205 v příloze č. 3 části 1, které nabývá účinnosti dnem 
15. května 2010). 
 
 

 

2. Zastoupení ČR v orgánech Rady EU – Sektorová skupina – technická 

harmonizace (přehled zasedání a stav projednávání za období od posledního zasedání 

KTPO dne 17. 03. 2010, aktuální informace, různé) 
RNDr. K. Popadičová stručně zmínila za uplynulé období aktivity v: 

 
• Pracovních orgánech 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 tři pracovní podskupiny výše uvedené PS projednávající návrhy 
z oblasti stavebních výrobků, textilií a metrologie. 
 
 

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). K datu probíhají neformální diskuse 
s EP, pro který je zásadní otázka specifikace 
vypracování transpozičních tabulek (EP nesouhlasí 
s aktuálním zněním příslušného bodu odůvodnění) 
ČR s textem v aktuální podobě souhlasí, není však 
úplně zřejmá úprava týkající se prvotního EHS 
ověření. ČR požádala po pracovní linii o vysvětlení. 
1. čtení v EP bylo s ohledem na výše uvedené 
stanovisko EP odloženo na červenec  

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. Návrh bude dále 
projednáván v rámci 2. čtení.  
Vzhledem k tomu, že ČR ztratila podporu EK a 
většiny dalších ČS, pokud jde o dlouhodobě 
zastávanou pozici k podmínkám pro vypracování 
Prohlášení o vlastnostech, podpořila za účelem 



dosažení shody a přijetí Návrhu v druhém čtení v EP 
kompromisní text jako celek.  

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 Na pracovní úrovni Rady došlo ke shodě nad 
kompromisním zněním návrhu Nařízení, který je 
v souladu s doposud zastávanou pozicí ČR. ČR, 
stejně jako ostatní ČS, nepodporuje rozšíření oblasti 
Nařízení o další označování (země původu, 
označování kožešin a usní, označování hraček), 
nepodporuje možnost kombinovat názvy vláken 
jazykově nezávislými symboly, nepodporuje 
povinnost akreditace nebo schválení pro laboratoře, 
na které se obrací orgány dozoru nad trhem, aj. EP 
v rámci 1. čtení dne 18. 5. 2010 odhlasoval 
pozměňovací návrhy, které nejsou v souladu 
s kompromisem dohodnutém na PS Rady, a to 
především v otázkách označování země původu 
výrobku, výsledků zkoušení alergických reakcí, 
zavádění povinného označování hraček a 
označení části textilií zvířecího původu. Lze tedy 
předpokládat další projednávání v rámci 2. čtení.  

 
 

Návrhy projednávané v rámci komitologického regulatorního postupu 
s kontrolou 

 
Návrh Gestor 

(za PS/za 
předpis) 

Stav projednávání 

REACH 
 
1. Předloha nařízení Komise (ES) 
č. …/… ze dne […],  kterým se 
mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování 
chemických látek (REACH), pokud 
jde o přílohu XVII (dichlormethan, 
oleje do lamp, tekuté podpalovače 
grilu a organické sloučeniny cínu)  
 
2. Předloha NAŘÍZENÍ KOMISE 
(EU) č. .../.. ze dne , kterým se 
mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování 
chemických látek (REACH)  

ÚNMZ/MŽP  
 
1. Dne 1. 4. 2010 zveřejněno v OJ EU L 86 jako 
Nařízení Komise (EU) č. 276/2010 ze dne 31. března 
2010, kterým se mění nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických 
látek (REACH), pokud jde o přílohu XVII 
(dichlormethan, oleje do lamp, tekuté podpalovače 
grilu a organické sloučeniny cínu) (Text s 
významem pro EHP). 
 
2. Nařízením Komise se navrhuje změna přílohy II 
nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH). Tato příloha 
obsahuje pokyny pro vytvoření bezpečnostního listu 
látky nebo směsi. Důvodem změny přílohy je přijetí 
nařízení (ES) č. 1272/2008 (nařízení CLP), kterým se 
mění způsob klasifikace, označování a balení látek a 
směsí. Klasifikace a označení látky a směsi je součástí 
bezpečnostního listu. Proto je nutno přizpůsobit obsah 
bezpečnostního listu novému způsobu klasifikace a 
označení. Návrh nového znění přílohy II obsahuje dvojí 
znění: první platné od 1. 12. 2010, kdy nařízení CLP 
nabývá účinnosti pro látky, druhé platné od 1. 6. 2015, 
kdy nařízení CLP nabývá účinnosti pro směsi.  
Rada ani EP ve stanovené lhůtě (14. 4. 2010) 
nevyjádřily nesouhlasné stanovisko, očekává se 
zveřejnění v OJ.

Motorová vozidla 
 
1. Návrh směrnice Komise ../…/ES, 
kterou se pro účely přizpůsobení 
technickému pokroku mění 
směrnice Rady 80/720/EHS, 
86/298/EHS, 86/415/EHS a 
87/402/EHS, a směrnice 
2000/25/ES a 2003/37/ES EP a 

ÚNMZ/MD  
 
1. Dne 10. 4. 2010 zveřejněno v OJ EU L 91 jako  
Směrnice Komise 2010/22/EU ze dne 15. března 
2010, kterou se za účelem přizpůsobení 
technickému pokroku mění směrnice Rady 
80/720/EHS, 86/298/EHS, 86/415/EHS a 87/402/EHS a 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/25/ES a 2003/37/ES týkající se schvalování 



Rady týkající se schvalování typu 
zemědělských a lesnických traktorů 
 
2. Návrh nařízení Komise (ES) č. 
…/.. ze dne […], kterým se 
nahrazují přílohy V, X, XV a XVI 
směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2007/46/ES, kterou se 
stanoví rámec pro schvalování 
motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož i systémů, 
konstrukčních částí a 
samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla 
(„rámcová směrnice“) 
 
3. Návrh směrnice Komise ../…/ES 
ze dne […], kterou se mění pro 
účely přizpůsobení technickému 
pokroku v oblasti systémů proti 
rozstřiku u určitých kategorií 
motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel směrnice Rady 
91/226/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2007/46/ES  
 
4. Nařízení Komise (ES) č. …/.. ze 
dne [...], kterým se provádí nařízení 
Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 79/2009 o schvalování typu 
vozidel na vodíkový pohon  
 
5. Návrh směrnice EK, kterou se 
mění směrnice EP a Rady 
97/68/ES o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících 
se opatření proti emisím plynných 
znečišťujících látek a znečišťujících 
částic ze spalovacích motorů 
určených pro nesilniční pojízdné 
stroje 
 
 
6. Předloha nařízení Komise (EU) 
č. …/.. ze dne …, které se týká 
požadavků pro schvalování typu 
systémů odmrazování a 
odmlžování čelního skla některých 
motorových vozidel a kterým se 
provádí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 
661/2009 o požadavcích pro 
schvalování typu motorových 
vozidel, jejich přípojných vozidel a 
systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla z 
hlediska obecné bezpečnosti 
 
 
7. Předloha směrnice Komise 
../…/EU ze dne […], kterou se za 
účelem přizpůsobení jejich 
technických ustanovení mění 
směrnice Rady 80/720/EHS a 
86/297/EHS a směrnice 

typu zemědělských a lesnických traktorů (Text s 
významem pro EHP). 
 
 
 

2. Dne 1. 5. 2010 zveřejněno v OJ EU L 110 jako 
Nařízení Komise (EU) č. 371/2010 ze dne 16. dubna 
2010 , kterým se nahrazují přílohy V, X, XV a XVI 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2007/46/ES, kterou se stanoví rámec pro schvalování 
motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, jakož 
i systémů, konstrukčních částí a samostatných 
technických celků určených pro tato vozidla 
(rámcová směrnice) (Text s významem pro EHP). 

3. Dne 20. 3. 2010 zveřejněno v OJ EU L 72 jako 
Směrnice Komise 2010/19/EU ze dne 9. března 2010 , 
kterou se mění pro účely přizpůsobení technickému 
pokroku v oblasti systémů proti rozstřiku u určitých 
kategorií motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel směrnice Rady 91/226/EHS a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES (Text s 
významem pro EHP). 

4. Dne 18. 5. 2010 zveřejněno v OJ L 122 jako 
Nařízení Komise (EU) č. 406/2010 ze dne 26. dubna 
2010 , kterým se provádí nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 79/2009 o schvalování 
typu vozidel na vodíkový pohon (Text s významem 
pro EHP). 
 
5. Dne 1. 4. 2010 zveřejněno v OJ EU L 86 jako 
Směrnice Komise 2010/26/EU ze dne 31. března 
2010, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 97/68/ES o sbližování právních 
předpisů členských států týkajících se opatření 
proti emisím plynných znečišťujících látek a 
znečišťujících částic ze spalovacích motorů 
určených pro nesilniční pojízdné stroje (Text s 
významem pro EHP). 
 
6. Tímto nařízením se provádí nařízení EP a Rady (ES) 
č. 661/2009 o požadavcích na schvalování typu 
motorových vozidel, jejich přípojných vozidel a systémů, 
konstrukčních částí a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla z hlediska obecné 
bezpečnosti.. Nařízení (ES) č. 661/2009 ruší ke dni 1. 
11. 2014 dosavadní platnou a nikdy nerevidovanou 
směrnici pro systémy odmrazování a odmlžování 
zasklených povrchů motorových vozidel (kategorie M1) 
č. 78/317/EHS. Návrh nového „implementačního 
nařízení“ některá ustanovení této směrnice přebírá a 
některá přizpůsobuje požadavkům technického vývoje, 
ať už v oblasti definic nebo v obsahu informačního 
dokumentu, certifikátu ES schválení a požadavků na 
příslušné zkoušky. 
Rada ani EP ve stanové lhůtě (26. 5. 2010) 
nevyjádřily nesouhlasné stanovisko, očekává se 
zveřejnění v OJ.   
 
7. Hlavním cílem nově navrhované směrnice je 
umožnění „rámcového“, tj. typového schvalování celých 



Evropského parlamentu a Rady 
2003/37/ES, 2009/60/ES a 
2009/144/ES týkající se 
schvalování typu zemědělských a 
lesnických traktorů  

 
 
8. Předloha směrnice Komise 
../…/EU ze dne […], kterou se za 
účelem přizpůsobení technických 
ustanovení mění směrnice Rady 
76/763/EHS týkající se sedadel 
spolujezdců na kolových 
zemědělských a lesnických 
traktorech a směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/144/ES 
o určitých konstrukčních částech a 
vlastnostech kolových 
zemědělských a lesnických 
traktorů 

vozidel, resp. traktorů kategorie T4.3 (traktory s nízkou 
světlou výškou), dále doplnění odkazů na standardy 
ISO 500-1:2004 s tech. opravou, ISO 500-2:2004 a ISO 
8759-1:1998 a také použití směrnice 86/297/EHS na 
traktory kategorie T5. Předkládaný návrh také upravuje 
aplikační data pro různé kategorie traktorů. 
Rada ani EP ve stanové lhůtě (26. 5. 2010) 
nevyjádřily nesouhlasné stanovisko, očekává se 
zveřejnění v OJ.   
 
8. Hlavním důvodem návrhu je doplnění požadavků 
„rámcové“ směrnice 2003/37/ES tak, aby byla pokryta 
všechna nebezpečí vyjmenovaná v příloze I směrnice 
EP a Rady 2006/42/ES o strojních zařízeních. V 
případě zemědělských a lesnických traktorů by se 
ustanovení této směrnice o rizicích, na něž se 
v současnosti směrnice 2003/37/ES nevztahuje, 
neměla již dále uplatňovat. Poměrně nová směrnice 
2009/144/ES pak bude změněna v souladu s přílohou 
II navrhovaného dokumentu (doplňkové a 
bezpečnostní požadavky apod.). 
Rada ani EP ve stanové lhůtě (26. 5. 2010) 
nevyjádřily nesouhlasné stanovisko, očekává se 
zveřejnění v OJ.   

 
Podrobnější informace o průběhu projednávání výše uvedených agend lze získat na 
webových stránkách Úřadu v části „Rámcové vztahy EU“. 
 

• Pracovních orgánech 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 strojních 
zařízení, osobních ochranných prostředků, zdravotnických prostředků, nízkého 
napětí, elektromagnetické kompatibility, hraček a tlakových zařízení.   
Otázka přístupu a provedení revize směrnic Nového přístupu v návaznosti na Nový 
legislativní rámec je také řešena v rámci pracovní skupiny EK SOGS (Skupina 
vyšších úředníků pro politiku normalizace a posuzování shody) zabývající se 
horizontálními záležitostmi v uvedené oblasti.  
Projednávána zde byla také problematika revize evropské normalizace. Podrobnější 
informace k výše uvedeným oblastem jsou obsahem bodu 5 programu.  
 
Dále se RNDr. K. Popadičová krátce zmínila o Pracovním programu EK na rok 2010, 
jež předložila nová EK až v dubnu tr. Pokud jde o legislativní návrhy, neplánuje EK 
v tomto roce předložit žádný legislativní návrh spadající do oblasti působnosti ÚNMZ. 
V rámci plánovaných aktivit se přímé působnosti Úřadu dotýká Sdělení k větší 
integraci Evropského standardizačního/normalizačního systému. 
Plán legislativních a nelegislativních aktivit EK neobsahuje konkrétní návrh spadající 
svou povahou do technických předpisů EU, nicméně lze identifikovat návrhy, na 
jejichž projednávání by se Úřad mohl podílet jako spolugestor, a to buď vzhledem 
k jejich obsahu, nebo projednávání v rámci PS Rady EU pro technickou harmonizaci. 
Z legislativních návrhů se jedná o plánovanou revizi Směrnice o obecné bezpečnosti 
výrobků, revizi směrnice a nařízení týkajících se zdravotnických prostředků. V rámci 
nelegislativních aktivit se může jednat o sdělení a strategické směry připravované EK 
v oblasti bezpečnosti silniční dopravy. 
 
 



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

Mgr. V. Pokorný vyzval rezorty k poskytnutí informací. 

V rámci tohoto bodu informoval Ing. J. Kaňka (ČBÚ), že k 1.6.2010 došlo EK k 
potvrzení úplné notifikace týkající se transpozice  Směrnice komise 2008/43/ES, 
která je provedena Zákonem č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti 
výbušnin pro civilní použití s NÚ dne 5. dubna 2012 a že bylo zahájeno jednání o 
stažení žaloby na ČR pro porušení Smlouvy. 
 

MMR zaslal tyto informace kTP: 

• Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, T předložení 
vládě 02.10, T NÚ  01.11 

• Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona, 
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním 
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, T předložení vládě 
02.10, T NÚ  01.11 

 
 
Oba dva návrhy byly vládě zaslány 26. 2.2010, avšak po jednání Legislativní 
rady vlády byly staženy z dalšího jednání. 
 

Za ÚNMZ přítomné informoval o aktuálních legislativních návrzích, které jsou 
zpracovány v oblasti jeho působnosti Mgr. V. Marfinec   (prezentace s přednesenými 
informacemi je přílohou zápisu). 

 
J. Šenk (AAAO) se dotázal, zda bude novela zákona č. 22/1997 Sb. a nové 

nařízení vlády týkající se bezpečnosti hraček předkládána do MPŘ společně,.. Mgr. 
V. Pokorný zrekapituloval stávající stav obou novel, které jsou nyní v interním 
připomínkovém řízení MPO s tím, že je doporučeno oba návrhy předložit společně. 

Ing. V. Stříteský (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) se dotázal, zda jsou 
předmětem novely nařízení vlády o bezpečnosti hraček také hračky určené pro děti 
do 3 let. Mgr. V. Marfinec informoval, že součástí novely jsou i hračky pro děti do 3 
let. 
 

 

4. Informační povinnosti dle směrnice 98/34/ES 

Mgr.  Irena Lopojdová informovala, že Česká republika zaslala k notifikaci od 
minulého KTPO (17. 3. 2010) 2 návrhy technických předpisů: 
 
2010/0254/CZ – Ministerstvo financí - Návrh novely zákona č. 202/1990 Sb., o 
loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 28. 07. 2010. 
  
2010/0309/CZ – Ministerstvo životního prostředí - Návrh vyhlášky o emisních 
limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů 
znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu 



nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky; konec tříměsíčního 
období pozastavení prací: 23. 08. 2010. 
Dále poskytla stručnou informaci o Výsledku zasedání Výboru 98/34 (technické 
předpisy) 13. 4. 2010. 
Informatikem EK bylo prezentováno použití nové databáze TRIS verze 2.0, 
včetně příkladného vyplnění notifikačního formuláře. V současné době je již 
zasílání šestnáctibodového notifikačního formuláře prostřednictvím této databáze 
povinné pro všechny členské státy.  
K dispozici byly dokumenty vypracované EK – „Guide on the blockage procedure“ 
a „Guide on the urgency procedure“.   
Jedním z bodů projednávaných na Výboru byla idea Německa ohledně využití 
notifikační procedury podle Směrnice 98/34/ES k notifikacím požadovaným také 
jinými relevantními evropskými předpisy (tzv. “one-stop shop“) – konkrétně 
Směrnicí 2006/123/ES o službách.  
Členské státy byly upozorněny na vysoký počet případů, kdy nebyla splněna 
povinnost vyplývající ze Směrnice 98/34/ES – odpovědět na podrobné stanovisko 
(čl. 9 odst. 2).  
 
EK bylo proto rozhodnuto, že budou kontaktním osobám rozesílány upomínky 
vztahující se k chybějícím odpovědím na podrobná stanoviska a připomínky.  
Na dotaz České republiky, jak dlouho by měl notifikující členský stát čekat na 
vyjádření EK k odpovědi členského státu na podrobné stanovisko (ve směrnici 
98/34/ES není stanovena pro EK žádná lhůta), bylo sděleno, že EK potřebuje 
nějaký čas na konzultace s odborníky. Členské státy by měly tedy vyčkat zhruba 
3 – 4 měsíce po odeslání odpovědi na podrobné stanovisko. Nejoptimálnějším 
řešením by ovšem bylo, aby členský stát v takových případech poslal EK zprávu 
s žádostí o zaslání vyjádření, v co možná nejkratší lhůtě, pokud je zde zájem 
technický předpis brzy vydat.  
Na závěr byla zdůrazněna povinnost podle čl. 8 odst. 3 směrnice 98/34/ES 
týkající se zaslání schváleného textu technického předpisu EK. Rovněž v případě, 
kdy návrh technického předpisu není přijat, je nutné tuto skutečnost oznámit EK.  
V současné době jsme obdrželi návrh kodifikovaného znění směrnice 98/34/ES 
k eventuelním připomínkám. Návrh by měl být vydán mezi červencem a říjnem 
2010 nejpozději.  
 
 
Další informace Mgr. I. Lopojdové se týkala uplatněných připomínek a zaslaných 
podrobných stanovisek: 
 
 z České republiky k notifikacím ostatních členských států: 
 
Ministerstvo vnitra uplatnilo připomínku k notifikaci 2010/0011/UK - Nařízení 
z roku 2010 (Útočné zbraně: zákaz dovozu) týkající se zákona o trestním 
soudnictví z roku 1988. Česká republika žádala o přesnější specifikaci výrobků 
vyloučených z dovozu do Velké Británie, jelikož nepřesná definice by podle jejího 
názoru mohla vést k riziku narušení volného pohybu zboží na společném trhu, 
spočívající v možnosti vyloučení i jiných výrobků než zbraní. Zároveň jsme žádali 
o uvedení územní působnosti návrhu předpisu. (Naše připomínka byla EK 
označena jako žádost o doplňující informace). Jelikož naše připomínka zůstala  



bez odezvy, uplatnila Česká republika ke konci období pozastavení prací 
podrobné stanovisko identického znění, jako měla připomínka.  
 
Ministerstvo vnitra uplatnilo připomínku k notifikaci 2010/0012/UK - Nařízení 
z roku 2010 (Útočné zbraně: výroba, prodej nebo pronájem) týkající se zákona o 
trestním soudnictví  
z roku 1988. Česká republika žádala o přesnější specifikaci výrobků vyloučených 
z dovozu  
do Velké Británie, jelikož nepřesná definice by podle jejího názoru mohla vést 
k riziku narušení volného pohybu zboží na společném trhu, spočívající v možnosti 
vyloučení i jiných výrobků než zbraní. Zároveň jsme žádali o uvedení územní 
působnosti v návrhu předpisu.  
(Naše připomínka byla EK označena jako žádost o doplňující informace).  
 
k českým notifikacím:  
 
K notifikaci MZe 2008/0390/CZ - Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 326/2001 
Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), g), h), i) a j) zákona č. 110/1997 Sb., o 
potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pro maso, masné výrobky, 
ryby, ostatní vodní živočichy a výrobky z nich, vejce  
a výrobky z nich, ve znění vyhlášky č. 264/2003 Sb. - zaslala EK své vyjádření 
k odpovědi na podrobné stanovisko, ve kterém Českou republiku požádala o 
objasnění definice masa pro výrobu masných výrobků, jelikož je zřejmé, že 
revidovaná definice omezuje pojem „maso“ na kosterní svalstvo; jedná se o užší 
definici, než je stanovena v nařízení (ES) č. 853/2004, protože z pojmu „maso“ 
vylučuje vnitřnosti, mleté maso a masné polotovary. Dále EK upozornila, že 
příslušná ustanovení v tomto návrhu ohledně kontaminace jsou  
již pokryta nařízeními (ES) č. 853/2004 a č. 854/2004, a proto by měl být návrh 
patřičným způsobem upraven. Česká republika dosud neodpověděla. 
 
K notifikaci MPO (ČMI) 2009/0689/CZ - Návrh – Opatření obecné povahy, kterým 
se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „silniční 
rychloměry používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu“ – 
zaslalo připomínku Německo, které upozornilo na skutečnost, že požadavky na 
přístroje měřící rychlost nejsou dosud v rámci Evropy sjednoceny, a že návrh 
neobsahuje žádné ustanovení pro vzájemné uznávání. V souvislosti s uvedeným 
Německo upozornilo, že vzájemné uznávání typových povolení podle tohoto 
návrhu nebude na jeho území možné. Stejné problémy Německo očekává při 
uznávání německých konstrukčních typů v České republice. Česká republika 
odpověděla. 
 
 
K notifikaci MPO (ČMI) 2009/0690/CZ - Návrh - Opatření obecné povahy, kterým 
se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „přístroje na měření tlaku 
krve“ – zaslala EK podrobné stanovisko, ve kterém uvedla, že návrh představuje 
riziko vzájemného rušení se směrnicí 93/42/EHS, která omezuje požadavky 
týkající se produktu na „základní požadavky“  a neobsahuje specifikaci 
podrobných vlastností produktu. Směrnice 93/42/EHS doplňuje zákonné 



požadavky ve formě dobrovolně harmonizovaných norem. Shoda s 
harmonizovanými normami zajišťuje předpoklad shody s příslušnými základními 
požadavky a členské státy nesmí změnit specifikace harmonizovaných norem na 
povinné, protože výrobce musí mít možnost prokázat shodu s nutnými zákonnými 
požadavky jinými prostředky. Stanovením specifických národních požadavků na 
zdravotnická zařízení by členský stát porušil čl. 4 odst. 1 směrnice 93/42/EHS, 
který uvádí, že: „Členské státy nesmějí na svém území bránit uvádění na trh nebo 
do provozu prostředků, které jsou opatřeny označením CE podle článku 17; toto 
označení vyjadřuje, že byla posouzena shoda prostředků v souladu 
s ustanoveními článku 11“. 
 
EK zaslala současně k této notifikaci připomínku, v níž uvedla, že Česká 
republika by měla v návrhu vyjasnit, že jakákoli ustanovení vyžadují odkaz na 
evropské harmonizované normy (EN), které jsou transponovány do národních 
norem a že v oblastech, na které se norma EN nevztahuje, jsou ostatní 
ekvivalentní normy nebo specifikace uznány jako normy zajišťující shodu 
s požadavky zveřejněného návrhu. Česká republika zaslala odpověď na 
podrobné stanovisko i na připomínku. 
 
K notifikaci (MPO) 2010/0031/CZ - Vyhláška ze dne …… 2010, o požadavcích na 
pohonné hmoty, o způsobu sledování a monitorování složení a jakosti pohonných 
hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a evidenci pohonných hmot) - zaslala 
EK připomínku, ve které zdůraznila, že podle jejího názoru není technicky možné, 
aby motorová nafta obsahovala minimálně 30 procent objemových FAME. Tudíž 
první část čl. 2 písm. i) návrhu předpisu by měla znít: „směsným palivem 
motorová nafta s obsahem méně než 30 procent objemových FAME“. Dále 
ethanol E95 je téměř čistý ethanol a neměl by být uveden  
v čl. 2 písm. i) návrhu předpisu jako směsné palivo. Evropská Komise dále 
informovala,  
že zaslala mandát M/393 Výboru pro evropskou normalizaci (CEN) na „normy pro 
ethyl ester mastných kyselin (FAEE) k použití v naftových motorech a jako topné 
palivo“ z toho důvodu, že FAEE má příznivější bilanci skleníkových plynů než 
FAME. Komise by proto navrhovala nahradit označení „FAME“ v návrhu vyhlášky 
označením „FAME nebo FAEE“, aby se předjímaly nastupující změny a aby se 
zabránilo nutnosti dalších pozdějších změn vyhlášky. EK poznamenala, že 
tabulka v příloze oznámeného návrhu stanoví přísnější limity v případě manganu 
(5 mg/l) než směrnice 2009/30/ES, kterou se mění směrnice o jakosti paliv (6 
mg/l). Česká republika zaslala odpověď. 
 
K notifikaci MPO (ČMI) 2010/0142/CZ - Návrh – Opatření obecné povahy, kterým 
se stanovují metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně 
metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: „membránová měřidla 
protečeného množství plynu (včetně plynoměrů s teplotní kompenzací)“ – se EK 
v rámci procedury infosup (pro ujasnění notifikovaných textů) dotázala, zda se 
ustanovení oznámeného návrhu týkají pouze záležitostí, které nejsou zahrnuty v 
rámci MID a pokud ano, zda jsou daná kritéria pro ověřování stejná nebo méně 
přísná než MID, a zda je prvotní ověření přístrojů zahrnuté  
v  přechodném ustanovení článku 23 směrnice 2004/22/ES. Česká republika 
zaslala odpověď. 
 



Ing. M. Chloupek doplnil informaci o činnosti PS EK k novele směrnice 98/34/ES, 
která bude zahájena v krátké době a jež má za cíl projednání zejména těchto 
témat: 
• Zkrácení 3m lhůty ve specifických případech, jako je opakovaná notifikace 

předpisu, který byl již v minulosti notifikován – zde EK nevidí zkrácení termínu 
jako reálné, nebo´t je třeba návrhy nejen přeložit do všech jazyků ČS EU, ale 
rovněž obeslat jednotlivá DG EK k vyjádření. 

• Odpovědnost EK za to, že předpis po notifikační proceduře je 
správný/schválený a nenapadnutelný z hlediska TPO 

• Lhůty pro reakce na podrobná stanoviska a připomínky 
• Problém s procedurami v národních Parlamentech, jejichž zásah vyvolává 

často nutnost opakované notifikace – otázkou je zda opět 3m apod. – k datu 
EK mapuje situaci a systém daných ČS. 

 
 
 

5. Technická normalizace (aktuální informace o „evropském normalizačním balíčku“)  

Ing. L. Kratochvílová (ÚNMZ) zmínila ve svém vystoupení dvě oblasti – tzv. 
normalizační balíček a Eurokódy. 
 

• Normalizační balíček  
 

Současný právní rámec technické normalizace v ČR tvoří:  
 

• Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (§ 4 – hEN, 
určené normy, § 5- Zabezpečení tvorby ČSN, § 6 – Podmínky tvorby ČSN, § 7 
– Informační povinnosti).  

• K provedení §7 zákona č. 22/1997 Sb. - NV 339/2002 Sb., o postupech při 
poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických dokumentů 
a technických norem  

 
Jedním z prioritních politických úkolů Evropské komise pro letošní rok 2010 je 
formulovat tzv. normalizační balíček. Hlavním cílem je vytvořit politické a 
legislativní návrhy, které by měly reformovat evropský normalizační systém tak, aby 
podporoval inovace, konkurenceschopnost evropských firem a byl přizpůsoben 
potřebám malých a středních podniků (SME). 
Normalizační balíček bude zahrnovat legislativní část, která bude doprovázena 
„posouzením dopadu“ na předpokládané varianty nově navrhované nebo revidované 
legislativy.  
Podkladem je řada dokumentů (např. zpráva EXPRES), studií, akcí na podporu 
SME, výsledků veřejných konzultací apod. 
 
Evropská komise formulovala 9 cílů, které vyjadřují požadavky na revizi 
stávajícího evropského normalizačního systému. Jedná se o tyto cíle: 

1. Zabránit vzniku nových překážek obchodu. 
2. Zlepšit přístup k harmonizovaným normám. 
3. Zlepšit přístup zainteresovaných stran (stakeholders) k procesu tvorby norem. 
4. Zlepšit zapojení členských států do evropského normalizačního procesu. 
5. Urychlit proces tvorby norem. 



6. Zlepšit efektivitu evropské normalizace zakotvením principů WTO/BT a 
rozšířením rozsahu „schválených“ (oficiálně uznaných) normalizačních 
organizací a dokumentů. 

7. Zjednodušit styčné plochy a vztahy mezi Evropskou komisí a organizacemi, 
které vytvářejí normy (Standards Developing Organizations). 

8. Posílit mezinárodní dopad evropské normalizace. 
9. Zlepšit transparentnost a důvěryhodnost evropské normalizace.  

 
V návaznosti na uvedené cíle a zejména na výsledky závěrečné zprávy EXPRES 
Komise navrhla 25 ustanovení (Provisions), která by realizovala uvedené cíle. 
Navrhovaná ustanovení se mají stát základem pro revizi stávajícího právního 
rámce evropské normalizace, tvořeného těmito předpisy: 

• Směrnice Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací v oblasti 
technických norem a předpisů; 

• Rozhodnutí Rady 87/95/EHS, o normalizaci v oblasti informačních technologií 
a telekomunikací (ICT) 

• Rozhodnutí Rady 1673/2006/ES o financování evropské normalizace. 
 
Začátkem roku 2010 si Evropská komise objednala zpracování Studie o 
posouzení dopadů (Impact  Assessment Study) budoucího normalizačního balíčku 
(navržených 25ti ustanovení) na evropský normalizační systém (u firmy 
Technopolis). 
Bylo osloveno 129 organizací, z nichž 124 zaslalo vyplněný dotazník. Cílem studie 
bylo: 

- popsat finanční náklady a praktické důsledky řady možných změn evropského 
normalizačního systému, 

- poskytnout základ pro rozhodnutí komise, která ustanovení přijmout, 
- poskytnout Komisi podklady pro její vlastní posouzení dopadu, 
- využít Komisí data a informace z různých zdrojů pro přípravu a zpracování 

jejího vlastního zhodnocení. 
 

Zásadní poznatky, které vyplynuly ze studie: 
 
U cíle 1: Zabránit vzniku nových překážek obchodu: Rozšíření povinnosti 
notifikací národních norem o oblast služeb se zdá přijatelné. Zhruba polovina států 
notifikuje všechny národní práce. 
U cíle 2: Zlepšit přístup k harmonizovaným normám:  Státy měly vyčíslit výši 
kompenzací pro situaci, kdy by harmonizované normy byly zdarma. Komisi 
překvapila vysoká čísla odhadovaných ztrát. Přístup k hEN zdarma byl odmítnut jak 
evropskými normalizačními organizacemi (CEN/CELELEC), tak národními 
normalizačními organizacemi, členskými státy, a rovněž ISO a IEC. Podle nich není 
důvod mít normy zdarma, když průmysl musí platit i jiné nástroje svého podnikání. 
U cíle 3: Zlepšit přístup zainteresovaných stran k procesu tvorby norem: 
Záměrem Komise je, aby byl umožněn bezplatný přístup do národních zrcadlových 
komisí pro malé a střední podniky, spotřebitele a nevládní organizace, dále aby 
členské státy finančně podporovaly tyto skupiny, a dále aby byly Komisi podávány 
zprávy. Situace v jednotlivých státech je rozdílná. Zdá se však, že v této otázce bude 
chtít Komise přijmout určitá opatření.  
U cíle 4: Zlepšit zapojení členských států do evropského normalizačního 
systému: Záměrem Komise je stanovit, aby se práce v národních zrcadlových 



komisích, kde se projednávají mandátové normy, povinně zúčastnili zástupci státu 
(úředníci – experti). Z výsledků vyplynulo, že zapojení existuje zhruba ve dvou 
třetinách národních zrcadlových komisí. Ale není podpora, aby účast byla povinná.  
U cíle 5: Urychlit proces tvorby norem: Komise zamýšlí stanovit, aby se 
systematicky používaly vhodné IT nástroje na podporu účasti zainteresovaných stran 
v evropském normalizačním systému. Dále Komise navrhuje zkrátit CEN/CENELEC 
lhůtu pro vyjádření k návrhům mandátů ze 6ti měsíců na 2 měsíce.  
Zejména Komise chce stanovit povinnost, aby sekretariáty technických komisí, kde je 
tvorba norem požadovaná Komisí, zajišťovalo přímo řídicí centrum CEN/CENELEC, 
a ne národní normalizační organizace. Na tento záměr byla negativní odezva, 
členské státy nechtějí měnit zaběhnuté postupy práce. 
U cíle 6: Zlepšit efektivitu evropské normalizace zakotvením principů WTO/BT a 
rozšířením rozsahu „schválených“ (oficiálně uznaných) normalizačních 
organizací a dokumentů.   
Zakotvení principů WTO/BT je podporováno.  
Rozšíření systému o další evropské normalizační organizace se setkalo s velmi 
negativní reakcí. Je obava o roztříštění celého fungujícího systému a jeho rozbití.  
S tím souvisí otázka principu národních delegací v evropském normalizačním 
systému. Záměrem Komise je vytvořit další evropskou normalizační organizaci, která 
by spolupracovala s Komisí bez národního zastoupení, tzn., že by do technických 
komisí mezinárodních normalizačních organizací vysílala evropského experta a 
zastupovala by EU v mezinárodní normalizaci ISO. Evropa by v důsledku tohoto 
postupu měla v mezinárodní normalizaci pouze jeden hlas, jako např. USA a Čína.  
Postoj členských států je odmítavý. Zdá se však, že Komise bude tento odmítavý 
postoj akceptovat. 
Rovněž není podpora tomu, aby dokumenty vytvářené fóry a konsorcii byly uznány 
na evropské úrovni, aniž by prošly schválením v CEN/CENECEC/ETSI. Tyto 
dokumenty by měly získat status evropských norem (prostřednictvím zrychlené 
procedury).  
U cíle 7: Zjednodušit styčné plochy a vztahy mezi Evropskou komisí a 
organizacemi, které vytvářejí normy (Standards Developing Organizations). 
Negativní reakce byla na záměr Komise vytvořit evropskou agenturu, která by řídila 
činnost (vztahy) mezi evropskými normalizačními organizacemi a dalšími nově 
zamýšlenými SDO (Standards Developing Organisations). Akreditace těchto všech 
organizací, která je zamýšlena, by byla drahá. V USA stojí ročně v přepočtu více než 
3 miliony EUR. Je nejasná úloha agentury, nehledě na náklady s tím spojené. 
U cíle 8: Posílit mezinárodní dopad evropské normalizace:  
Komise jednak navrhuje podporu financování expertů v mezinárodní normalizaci, To 
se setkalo s kladnou odezvou, je však voláno po jasných pravidlech.  
Dále Komise zamýšlí financovat překlady evropských norem do neevropských 
jazyků, např. čínštiny, ruštiny, arabštiny. Tento záměr se setkal s negativní odezvou, 
členské státy považují za efektivnější podpořit systém překladů do evropských 
jazyků. 
U cíle 9: Zlepšit transparentnost a důvěryhodnost evropské normalizace: 
Komise zamýšlí požadovat od členských států, resp. jejich národních normalizačních 
organizací, aby věcně i finančně oddělili normalizační činnosti a certifikační a další 
komerční činnosti. Pro většinu národních normalizačních organizací je to problém, 
odmítají tento záměr s tím, že komerční aktivity jsou zcela zásadní pro jejich 
životaschopnost. 
 



Komise zvažuje dva způsoby pro návrh normalizačního balíčku: 
• Vydat „samostatný standardizační balíček“ (Single Standardisation Package) 

zahrnující změny stávajících předpisů formou jednoho dokumentu, který by 
zohledňoval všechny aspekty, včetně ICT a služeb. 

• Vytvořit jeden „speciální normalizační předpis“ (Special Standardization Act). 
 
Představa je, aby nový legislativní dokument byl schválen Komisí paralelně do data 
schválení Evropského inovačního plánu. Tento plán bude vycházet z nové evropské 
hospodářské strategie „Evropa 2020“. Je předpoklad, že nový legislativní dokument 
by mohl být schválen Komisí do konce září 2010. 
 
Dne 21. května 2010 byla uzavřena veřejná konzultace Evropské komise 
k revizi evropského normalizačního systému. Komise formulovala 14 otázek, 
které opět vycházely z 9ti základních cílů, a týkaly se: 

• Zamezení vzniku nových technických překážek obchodu 
• Zohlednění informačních technologií v evropském normalizačním systému 
• Přizpůsobení evropského normalizačního systému novým trhům 
• Ceny norem 

Komise předpokládá, že zpracuje sumář odpovědí, který bude veřejně k dispozici. 
Další informace o postupu prací a návrzích Komise se předpokládají v září t.r. 
 
ÚNMZ, jakožto gestor za normalizační systém, resp. Směrnici 98/34/ES se ve 
spolupráci s MPO aktivně zapojil do všech dotazníkových akcí. Rovněž byly 
zodpovězeny všechny dotazníky z titulu národní normalizační organizace ČR. 
 

• Eurokódy 
Evropské normy EN Eurokódy jsou jednotné evropské normativní dokumenty pro 
navrhování pozemních a inženýrských staveb, zahrnující všechny základní stavební 
materiály (beton, ocel, dřevo, zdivo a hliník), všechny hlavní oblasti stavebního 
inženýrství (zásady navrhování, zatížení, požární odolnost, geotechnika, účinky 
zemětřesení) a širokou škálu typů konstrukcí (budovy, mosty, stožáry, zásobníky 
atd.). 
 
EN Eurokódy jsou určeny k prokázání shody s dvěma základními požadavky 
Směrnice Rady 89/106/EHS o stavebních výrobcích (Construction Products Directive 
– CPD), a to s požadavkem č. 1 Mechanická odolnost a stabilita a s požadavkem č. 2 
Požární bezpečnost. Metody navrhování jsou v EN Eurokódech založeny na 
koncepci mezních stavů ve spojení s metodou dílčích součinitelů. 
 
Celý soubor tvoří 58 norem, které byly v ČR postupně zaváděny do soustavy ČSN od 
roku 2002 do konce roku 2008, a které mají označení ČSN EN 1990 až ČSN EN 
1999. Celý soubor obsahuje téměř 6 000 stran textu. Od 1. 4. 2010 měly být EN 
Eurokódy plně funkčně zavedeny ve všech členských zemích CEN. Uvedené datum 
bylo rovněž zvoleno jako nejzazší termín pro zrušení všech tzv. konfliktních 
národních norem v členských zemích. Přehled všech EN Eurokódů je dostupný na 
internetových stránkách ÚNMZ (www.unmz.cz) 
 
V ČR jsou všechny Eurokódy zavedeny překladem jako jeden nedílný dokument, tj. 
text normy spolu s národní přílohou, ve které jsou uváděny informace o zvolených 
národně stanovených parametrech. Při zavádění se postupovalo podle pokynů a 

http://www.unmz.cz/


harmonogramu Evropské komise s tím, že přechodné období, resp. období 
souběžné platnosti pro zrušení konfliktních národních norem končí 31. března 2010.  
K tomuto datu byly v ČR zrušeny všechny konfliktní národní normy. Je nutné 
konstatovat, že všechny povinnosti k uvedenému datu splnilo spolu s ČR pouze 14 
členských států CEN (z celkového počtu 30 členů). Celá situace byla v počátku 
tohoto roku řešena technickým výborem CEN, který pro zbývající členské státy 
stanovil jako dodatečný termín konec roku 2010. Rovněž tuto situaci sleduje 
Evropská komise. 
 
Hlavní přínos EN Eurokódů, o které je zájem i řada států mimo Evropu, např. v Číně, 
Austrálii apod., je zejména umožnit snadnější výměnu stavebních služeb mezi 
členskými státy, umožnit zvýšení konkurenceschopnosti evropských inženýrských 
firem, podnikatelů, projektantů a výrobců, a rovněž umožnit vytvoření společné 
základny pro výzkum a vývoj ve stavebním sektoru. 
 
JUDr. M. Whelanová PhD. (ÚV) – co si lze představit pod pojmem technické 
požadavky na služby? 
Ing. L. Kratochvílová (ÚNMZ) uvedla např. klasifikaci hotelů. 
Ing. M. Pražák (ČOI) zmínil pro představu ISO systémy jakosti, byť nejde o národní 
požadavky. 
 
JUDr. M. Snížek (MV) zmínil v návaznosti na prezentaci Ing. L. Kratochvílové 
potřebu normativně ošetřit služby Cestovních kanceláří a bankovních služeb. 
Ing. L. Kratochvílová informovala, že v rámci EK byla založena TK zabývající se 
službami cestovních kanceláří. Ohledně bankovních služeb informace o tom 
obdobné pracovní skupině není známa, ale do příštího KTPO se pokusíme zjistit 
situaci. 
 
Ing. V. Stříteský (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) poukázal na nedodržování 
EN, zejména bezpečnostních a zdravotních požadavků v produkci z třetích zemí a 
dotázal se, zda EK ve svých smluvních vztazích s těmito zeměmi neuvažuje o 
zpřísnění vymáhání těchto požadavků. 
Ing. L. Kratochvílová informovala, že EK se snaží o zviditelnění a zakotvení EN 
v mezinárodních smluvních vztazích. 

 
 

6. Různé (Informace o aktuální situaci v legislativě ES pro oblast vnitřního trhu – NLR, Solvit a 

neharmonizovaná sféra, WTO/TBT, EHK/OSN) 
 

NLR                         
Mgr. V. Pokorný informoval, že v dané oblasti není, až na v současnosti 
zpracovávaný návrh nového NV o bezpečnosti hraček a s ním související novelu 
zákona č. 22/1997 Sb., nic nového.  
 
Solvit a neharmonizovaná sféra    
Mgr. B. Hanáková (MPO) stručně informovala o setkání kontaktních osob 
PROCOP, poděkovala všem za dosavadní spolupráci a sdělila, že MPO 
připravuje za ČR rekapitulaci fungování, přijatých opatření (v ČR k datu žádné 
opatření přijato nebylo) apod. v oblasti vzájemného uznávání, která bude 



podkladem pro souhrnnou hodnotící zprávu EK k Nařízení č. 764/2008 o 
vzájemném uznávání.   
Dále sdělila, že by MPO rádo zorganizovalo seminář zaměřený na otázky, na 
které je nejčastěji kladen dotaz v rámci fungování PROCOP i SOLVIT centra. 
Setkání zástupců rezortů SOLVIT centra je plánováno na 24.6.2010, kam jsou 
zváni i ostatní zájemci o danou oblast, nejen zástupci jmenovaní rezorty. 
 
 
Notifikace WTO/TBT 

 
Od minulého zasedání KTPO dne 17. března 2010 nebyly notifikovány WTO návrhy 
technických předpisů. 
 
Od 18. března 2010 do 1. června 2010 Informační středisko zpracovalo celkem 459 
notifikací Členů Dohody TBT. 

Dále Informační středisko od ledna 2010 zasílá pravidelně každý týden kontaktním 
osobám pro subkomisi „notifikace TBT“ upozornění na nové notifikace technických 
předpisů, které byly zveřejněny na webových stránkách WTO a které by v budoucnu 
mohly ovlivnit případné obchodní vztahy ČR s vybranými prioritními zeměmi, jako 
jsou: Argentina, Austrálie, Brazílie, Čína, Egypt, Filipíny, Indie, Indonésie, Izrael, 
Japonsko, Jihoafrická republika, Kanada, Kazachstán, Kolumbie, Korejská republika, 
Mexiko, Nový Zéland, Omán, Rusko, Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty, 
Spojené státy americké, Srbsko, Thajsko, Turecko, Ukrajina a Vietnam. 

Notifikace technických předpisů byly vytipovány v návaznosti na nový koncept 
prioritních zemí vypracovaný MPO pro účely nového systému komunikace 
s podnikatelskou sférou. 

 
 

Výbor - WTO/TBT 
 

Ve dnech 24. a 25. března 2010 se konalo v Ženevě řádné zasedání Výboru pro 
technické překážky obchodu. Hlavním bodem programu byla jako vždy diskuse nad 
„specifickými obchodními případy“. Na minulém zasedání KTPO byli členové Komise 
informováni o záměru zástupce ČR vyjádřit na koordinační schůzce s EK své obavy, 
pokud jde o nenotifikovaný návrh Dodatku Kanadské tabákového zákona. EK 
v návaznosti na žádost i ostatních ČS požádala znovu Kanadu, aby předložila 
vědecky podložené důkazy a příslušné studie, na jejichž základě bylo přijato 
předmětné opatření. K datu tak Kanada neučinila. Oficiální zpráva z jednání nebyla 
k datu distribuována, nicméně stručný záznam byl zveřejněn na webových stránkách 
Úřadu. Další řádné zasedání Výboru TBT se uskuteční v Ženevě ve dnech 23. a 24. 
června t. r., program jednání není k dispozici.  
Jednání Výboru TBT bude předcházet 6. zvláštní zasedání věnované problematice 
výměny informací a pravidelné zprávě o fungování notifikačních postupů a o činnosti 
Informačních středisek. Informace z obou výše uvedených zasedání budou 
postoupeny cestou příslušné subkomise KTPO. 
 
 



EHK-OSN 
 

Dne 31. března 2010 vyšlo první číslo internetového časopisu WP.6 Newsletter – 
Regulatory  Developments around the World, jehož redakci byl postoupen příspěvek 
za ČR, pokud jde o přípravu a průběh projednávání technických předpisů v rámci 
EU. Odkaz na příslušné stránky WP. 6 lze nalézt na webových stránkách Úřadu 
v části „Rámcové vztahy EU. 

 
Ve dnech 9.-11. června 2010 se uskuteční ve Stockholmu zasedání zpravodajů a 
koordinátorů WP.6, skupiny MARS a START. Na programu je mimo jiné zhodnocení 
činnosti za rok 2009, oficiální zahájení činnosti GOERM (Group of Experts on Risk 
Assessment and Management) a příprava 20. řádného zasedání Pracovní skupiny 
pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6), které se bude konat ve dnech 1.-
3. listopadu 2010. 
 
Ing. L. Novák (SČS) v této souvislosti zmínil projednávanou novelu Směrnice o 
obecné bezpečnosti výrobků, do které je SČS zapojeno a o níž postupuje informace 
dál svým partnerům. 
Dále zmínil, že SČS založilo v r. 2009 Kabinet pro standardizaci s cílem zapojit více 
spotřebitele do Standardizace, více na http://top-normy.cz/ 
 
L. Kratochvílová v této souvislosti zmínila zapojení ÚNMZ do činnosti zmiňovaného 
Kabinetu a to v části ISO COPOLCO. 

 

Před úplným závěrem zasedání informoval Ing. M. Chloupek (ÚNMZ) o Kampani na 
zviditelnění dobrého jména označení CE. Sdělil, že: 
- kampaň byla zahájena centrálně pro všech 27 ČS EU a bez možnosti ovlivnit 
národní znění propagačního letáku. Kampaně se ujala agentura MEDIA-CONSULT 
DE a vysvětluje co je to označení CE;  
- v rámci kampaně jsou oslovovány národní „kontaktní“ místa (ÚNMZ), aby 
poskytovaly informace o konání seminářů/workshopů/akcí zaměřených na označení 
CE a to zejména pro Malé a střední podniky a výrobce; 
- Na evropské úrovni se diskutuje způsob vedení kampaně, např. zda by nebylo 
vhodnější zaměřit ji na spotřebitele apod.; 
- zahájení akcí v rámci kampaně je očekáváno na podzim tr., v úvahu přichází 
Strojírenský veletrh v Brně; 
 
Na závěr své informace vyzval k zasílání podnětů týkající se vedení kampaně i 
případného termínu a vhodné akce pro zahájení. Podněty lze zasílat na adresu 
chloupek@unmz.cz 
 
Ing. V. Stříteský (Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR) zmínil rozpočet 15 mil., 
které má na podobné akce k dispozici MPO (útvar Ing. Kocové) a doporučil zařadit 
do akcí hrazených z těchto finančních prostředků i doprovodné akce týkající se 
Kampaně označení CE 
 

 
Posledním příspěvkem v bodu Různé bylo vystoupení Ing. V. Bracha (ÚNMZ) s 
informacemi z posledního zasedání SOGS 17.5.2010, které bylo ½ dne věnováno 

http://top-normy.cz/
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I\ILR bez casti tykajici se dozoru nad trhem, nebof pro tuto oblast bude separatnf 
zasedani v ramci AdCo group. 
Hlavnfm tematem jednani SOGS byl zpusob a forma upravy stavajicfch predpisu 
Noveho pffstupu s ohledem na NLR tzv. Siadeni (Alignment). Puvodni zamer EK byl 
tzv. omnibus - zmena 10 smernic vhodnych pro "hromadne" prizpusobeni jednim 
pozmenujfcim predpisem. K dnesnimu datu je uvaden mnohem casteji spfse recast 
jednotlivych smernic. 
EK jedna 0 zachovani puvodniho zameru - jednoho "balfku" novelizaci 
projednavanych za nasledujicich PRES. Novelizace se tyka LVD, SPVD, NAWI, 
EXPL, ATEX, LIFTS, PED, MID, EMC a pyrotechnicke vyrobky. EK predpoklada, ze 
navrh bude predlozen Rade a EP v prvni ctvrtine pristiho roku. Prvni etapa je jen 
prizpusobeni NLR (bez jakychkoli jinych zmen) a EK zduraznuje, ze na tomto 
principu bude dusledne trvat. 

Ostatni smernice (RTTED, emise hluku, rekreacni plavidla, namornl zaffzeni a 
zdravotnicke prostredky (3 predpisy)) by mely byt revidovany jednotlive, nebof se 
budou menit i z jineho duvodu nez je NLR. Pujde 0 klasickou zmenu smernice. 

Na zaver Ing. V. Brach informoval, ze od 20.5.2010 bezi Dotaznikova kampan EK k 
hodnoceni NLR zamefena na 4 skupiny oslovenych: 

• Hospodarske subjekty (vyrobci, dovozci, atd) 
• Notifikovane osoby 
• Spotrebitelska a profesni sdruzeni 
• Narodni autority (Organy dozoru nad trhem a Notifikacni organy) 

Termfn pro reakce je 16.7.2010. Vice naleznete zde: 
http//ec.europa.eu/enterprise/newsroom/cf/itemtongdetail.cfm?item id=4289&lanq=en 

Zaver 

Mgr. V. Pokorny na zaver podekoval vsem zucastenym za pozornost, 
prispevkya pripomnel termin pristiho zasedani KTPO: 20. 10. 2010 

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

V Praze dne 2.6. 2010
 

Ing. Milan Holecek
 
Predseda KTPO
 




