
Zápis z 34. zasedání Komise pro technické překážky obchodu 
 
 
Datum konání:  12. 6. 2013  
Místo konání:  ÚNMZ, zasedací místnost LIST, Praha 1  
    Biskupský dvůr 5  
Přítomni:    dle prezenční listiny (k dispozici na ÚNMZ)  

 
 

Ing. M. Holeček zahájil zasedání a seznámil přítomné s obsahem programu, ke 
kterému neměl nikdo připomínky ani doplnění. Poté představil nového ředitele 
Odboru státního zkušebnictví ÚNMZ Ing. Luďka Ransdorfa.   

Nad rámec zaslaných podkladů a prezentací jednotlivých řečníků jsou dále uvedeny 
jen aktualizace příspěvků anebo bezprostřední reakce a diskuse k daným bodům 
programu. 

1. Informace o implementaci technických předpisů ES/EU a aktuálním 
stavu projednávání nových předpisů v orgánech EU  

K tomuto bodu nebyly žádné dotazy ani doplnění. 

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

 
JUDr. K. Strašák z Českého sdružení pro značkové výrobky navázal na vystoupení 
pana Švarce k novele nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na aerosolové rozprašovače, a dotázal se, zda by bylo možné urychlit 
meziresortní připomínkové řízení. 
Pan Švarc sdělil, že termín prozatím stanoven nebyl a doporučil se v této věci obrátit 
přímo na Ing. Hanu Floriánovou z Odboru státního zkušebnictví ÚNMZ, která se 
touto agendou zabývá.  
 
PhDr. JUDr. V. Urbanec, Ph.D., ředitel Odboru právního a legislativního (ČBÚ), 
vystoupil s informací o Nařízení evropského parlamentu a Rady č. 98/2013 ze dne 
15. ledna 2013 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání. Cílem tohoto 
nařízení je omezit v rámci boje proti terorismu přístup široké veřejnosti k vybraným 
chemickým látkám, které mohou být použity pro výrobu výbušnin. Za účelem zajištění 
implementace tohoto nařízení na národní úrovni byla ustanovena meziresortní 
pracovní skupina, která již projednala první návrh předmětného nařízení vlády. Návrh 
byl v návaznosti na výsledky tohoto setkání upraven a bude opět předložen 
meziresortní pracovní skupině k dalšímu projednání. Ing. J. Kaňka (ČBÚ) doplnil, že 
v rámci SR ještě nebyl ještě stanoven gestor za implementaci tohoto nařízení, které 
vstoupí v platnost 2. 9. 2014. 

 
3. Informační povinnosti dle směrnice 98/34/ES 

 
Nad rámec zaslaných podkladů Mgr. I. Lopojdová uvedla, že při zpracovávání 
odpovědí na reakce ze strany Evropské komise a členských států je zbytečné 



v odpovědích provádět zvýraznění nebo podtržení textu, jelikož se tyto úpravy 
následně v elektronickém formuláři, který je ve formátu pdf, nepromítnou. 
 
Na webové stránky Úřadu bylo umístěno konsolidované pracovní dvojjazyčné znění 
směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES, ve kterém jsou promítnuty změny 
provedené Nařízením 1025/2012 o evropské normalizaci. 
 
Na minulém zasedání KTPO byla otevřena otázka ohledně čekání na vyjádření 
Evropské komise po uplynutí prodlouženého období pozastavení prací a po odeslání 
odpovědi na podrobné stanovisko Evropské komise. Byl rovněž sdělen postoj ÚNMZ, 
podle kterého by gestor předpisu měl počkat na obdržení vyjádření Evropské komise 
a dohodnout se s ní na konečném znění předpisu. Na zasedání Výboru 98/34, které 
se konalo dne 28. 5. 2013, byl Českou republikou vznesen požadavek na Evropskou 
komisi k zaujetí stanoviska k uvedené záležitosti. Předsedající Výboru 98/34 pan 
Giuseppe Casella uvedl, že tato záležitost se vztahuje k jednání mezi zástupci České 
republiky a zástupci Evropské komise (jednání se konalo dne 17. 1. 2013 v Bruselu), 
a proto bude řešena bilaterálně. Dále přislíbil zaslání zápisu z uvedeného jednání, 
čímž by mělo dojít k vysvětlení této záležitosti.  
(Oficiální stanovisko EK lze nalézt na webových stránkách ÚNMZ: 
http://www.unmz.cz/urad/kontaktni-misto-98-34-r112) 
Výstup ze 119. zasedání Výboru 98/34, který se konal dne 28. 5. 2013 v Bruselu, 
bude po schválení postoupen členům Subkomise 98/34/ES.   

 

PŘESTÁVKA 

 

4. Neharmonizovaná sféra (NLR, SOLVIT, ProCoP) 
 
Mgr. B. Hanáková nad rámec podkladů doplnila statistiku týkající se dotazů 
zpracovávaných SOLVIT centrem a informačním místem ProCoP v období 01/2013-
05/2013: 
 
ProCoP: 149 dotazů 
SOLVIT: 114 dotazů  
CELKEM: 263 dotazů 
 
Dále Mgr. B. Hanáková uvedla, že směrnice 2006/123/ES o službách na vnitřním 
trhu uvádí odkaz na směrnici 98/34/ES a zavádí možnost využití oznamovacího 
postupu podle této směrnice 98/34/ES, tzv. „one-stop-shop“ (tj. zásada jednoho 
správního místa pro oznamovací postup podle směrnice 98/34/ES a pro oznamovací 
postupy stanovené ve zvláštních předpisech EU).  

Mgr. I. Lopojdová doplnila, že pokud se gestor předpisu rozhodne využít "one-stop-
shop", označí v bodě č. 7 FICHE příslušný akt EU. Využití "one-stop-shop" není 
povinné.  

Ing. L. Ransdorf se dotázal, zda je systém IMI provázaný na mimoevropské státy a 
zda lze v rámci tohoto systému nalézt informace o případném insolvenčním řízení.  

http://www.unmz.cz/urad/kontaktni-misto-98-34-r112


Mgr. B. Hanáková uvedla, že systém IMI funguje pouze mezi ČS EU. Domnívá se, že 
informace o firmách by bylo možné zjistit spíše v rámci kontaktních míst jiných států, 
jako jsou u nás živnostenské úřady a další registry. 
 
Mgr. R. Tomanová (MF) upozornila, že SOLVIT centrum je často zneužíváno 
k poskytování služeb daňových poradců, např. špatné zdaňování finančního úřadu 
ve Francii, a požádala MPO, zda by tyto otázky mohlo SOLVIT centrum filtrovat a 
dále nepředávat k vyřízení.  
Mgr. B. Hanáková uvedla, že v adresáři SOLTVIT centra není kontakt na Komoru 
daňových poradců, neboť se jedná o placenou službu. Přislíbila projednání tohoto 
problému v rámci MPO a případnou filtraci podobných otázek. 
 

5. Nařízení o technické normalizaci  
 
JUDr. Z. Burešová poskytla informace týkající se uplatňování Nařízení o evropské 
normalizaci č. 1025/2012 a souvisejícího Sdělení EK. 
Na základě nařízení byl zřízen Evropskou komisí Výbor pro normalizaci. Cílem 
1. zasedání tohoto výboru, které se uskutečnilo 4. 4. 2013, bylo stanovit pravidla pro 
fungování výboru, vyjasnit nové postupy pro projednávání mandátů a formálních 
námitek a informovat o stavu implementace nařízení (notifikační systém, roční 
pracovní program EK, seznam NNO, platforma ICT). Další zasedání se uskuteční na 
začátku července. 

CEN a CENELEC zřídili za účelem implementace předmětného nařízení dočasnou 
pracovní skupinu složenou ze zástupců jednotlivých členů, a to s cílem zajistit 
společný jednotný postup při plnění úkolů vyplývajících z nařízení pro národní 
normalizační orgány, zejména pokud jde o podávání zpráv a informování o plánu 
národních prací. Tato skupina se k datu sešla dvakrát. 

ÚNMZ zveřejnil v souladu s nařízením na svých webových stránkách dvojjazyčný 
dokument „Plán národních prací“, který bude čtvrtletně aktualizován. 
(http://www.unmz.cz/urad/tvorba-norem) 

Záměrem ÚNMZ je i v tomto roce aktivně naplňovat opatření uvedená ve Sdělení 
komise. Pro podporu těchto opatření ÚNMZ po dohodě s MPO alokoval finanční 
zdroje a vyhlásil nabídkové řízení k podávání návrhů na řešení úkolů k naplňování 
„Strategické vize pro evropské normy". 

Na základě výsledku nabídkového řízení se řeší v letošním roce v rámci „Strategické 
vize pro evropské normy" čtyři úkoly. Realizované výstupy těchto úkolů budou 
zejména ve formě:  

– tematických příruček a návodů, které usnadňují zapojení zainteresovaných 
stran do normalizační práce, popřípadě usnadňují orientaci v systému českých 
technických norem (ČSN) a stanovených právních předpisů;  

– koordinačních činností, které usnadňují zapojení "slabších" stran (zejména 
SME, spotřebitelé, tělesně postižení) do tvorby technických norem.  

 

http://www.unmz.cz/urad/tvorba-norem





