
Zápis z 24. zasedání Komise pro technické překážky obchodu 
  
   
Datum konání:                               17. 3. 2010 
Místo konání:                                 MPO, velká zasedací místnost, Praha 1                              
                                                        Politických vězňů 20 
Přítomni:                                        dle prezenční listiny ( k dispozici na   
                                                        ÚNMZ)         
 
                    
   

Ing. M. Holeček zahájil 24. zasedání Komise pro technické překážky 
obchodu a přivítal všechny přítomné. Na úvod všechny seznámil 
s programem jednání a zeptal se, zda někdo hodlá vystoupit v bodu Různé a 
na připomínky k programu. Vzhledem k tomu, že žádné připomínky nebyly 
avizovány, přešlo se hned k jednotlivým bodům programu jednání.   
 

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

 
Slečna J. Balounová podala informace o aktuálním stavu implementace 

technických předpisů ES/EU Českou republikou. Uvedla, že za období od 
minulého zasedání KTPO lze konstatovat zlepšení transpozičního deficitu 
České republiky, a to z 1,9 % na 1,2 % (k 1. 3. 2010). K datu tedy stále 
existují směrnice, ke kterým doposud nebyly přijaty transpoziční předpisy a 
již byla podána žaloba na ČR u ESD. Mezi tyto problémové předpisy patří:  
 
Ministerstvo zdravotnictví:  
 
Směrnice Komise 2008/75/ES ze dne 24. července 2008, kterou se mění 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky oxidu uhličitého do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení 
transpozice:  
31. března 2009. 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, který by měl nabýt účinnosti dne 1. ledna 2010. 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2009/0233 ze dne 
29. května 2009) 
 
Směrnice Komise 2008/77/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky thiamethoxam do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení 
transpozice: 30. června 2009. 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, který by měl nabýt 
účinnosti dne 1. ledna 2010. 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2009/0324 ze dne 
30. července 2009) 



 
Směrnice Komise 2008/78/ES ze dne 25. července 2008, kterou se mění 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky propikonazol do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení 
transpozice:  
31. března 2009. 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, který by měl nabýt účinnosti dne 1. ledna 2010.  
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2009/0234 ze dne 
29. května 2009) 
 
Směrnice Komise 2008/79/ES ze dne 28. července 2008, kterou se mění 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky IPBC do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení transpozice: 
30. června 2009. 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, který by měl nabýt účinnosti dne 1. ledna 2010. 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2009/0325 ze dne 
30. července 2009) 
 
Směrnice Komise 2008/80/ES ze dne 28. července 2008, kterou se mění 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky cyklohexyl(hydroxy)diazen-1-oxid, draselná sůl (K-HDO) do přílohy I 
uvedené směrnice, termín pro provedení transpozice: 30. června 2009. 
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, který by měl nabýt účinnosti dne 1. ledna 2010. 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2009/0326 ze dne 
30. Července 2009) 
 
Směrnice Komise 2008/81/ES ze dne 29. července 2008, kterou se mění 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky difenakum do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení 
transpozice: 31. března 2009. 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, který by měl nabýt 
účinnosti dne 1. ledna 2010. 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2009/0235 ze dne 
29. května 2009) 
 
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 Návrhem zákona o systému pro 



identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní použití, který měl nabýt 
účinnosti dne 1. září 2009 (ve druhém čtení). 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2009/0440 ze dne 25. září 
2009) 
 
 
 

Dále J. Balounová uvedla, že jsou ještě 4 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 2009/10/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 vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 54/2002 Sb., kterou 
se stanoví zdravotní požadavky na identitu a čistotu přídatných látek, ve znění 
pozdějších předpisů, která měla nabýt účinnosti dne 1. srpna 2009. 
 
Směrnice Komise 2009/87/ES ze dne 29. července 2009, kterou se mění 
příloha I Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem 
zařazení účinné látky indoxakarb do přílohy I uvedené směrnice, termín pro 
provedení transpozice: 19. února 2010. 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, který by měl 
nabýt účinnosti dne 1. září 2010. 
 
Směrnice Komise 2009/88/ES ze dne 30. července 2009, kterou se mění 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné 
látky thiakloprid do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení 
transpozice: 19. února 2010. 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, který by měl nabýt 
účinnosti dne 1. září 2010. 
 
 
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: 
- Návrhem zákona, 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, jak vyplývá ze změn provedených 
zákonem č. 119/2002 Sb. a zákonem č. 227/2003 Sb. ve znění dalších změn 
provedených zákonem č. 444/2005 Sb., který měl nabýt účinnosti dne 4. 
ledna 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; 
- 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. 
 

Ing. M. Chloupek v návaznosti na příspěvek J. Balounové sdělil, že 
Odbor kompatibility ÚV členům V-EU na pracovní úrovni v souladu se 
Statutem tohoto Výboru předložil souhrnnou informaci o dopadech 
projednávaných návrhů předpisů EU na právní řád České republiky. 
Informace o dopadech projednávaných návrhů předpisů EU na právní řád 
České republiky jsou obsaženy ve třech tabulkách, kde jsou jednotlivé 
projednávané návrhy právních předpisů EU rozděleny pro větší přehlednost 
do třech kategorií - právní předpisy s dopadem na právní řád ČR, s 
nevyjasněným dopadem a bez dopadů na právní řád ČR. Cílem sledování 
dopadů návrhů předpisů EU na právní řád České republiky je vymezit s 
předstihem, tedy již v průběhu jejich projednání v institucích EU, jaké 
vnitrostátní předpisy bude nutné přijmout, změnit či zrušit k zajištění 
transpozice či implementace předmětných návrhů předpisů EU poté co budou 
přijaty a nabudou platnosti. V této souvislosti Ing. M. Chloupek upozornil na 
skutečnost, že projednávání Návrhu nařízení o stavebních výrobcích se blíží 
do konečné fáze a je tedy již v této chvíli nezbytné zahájit screening národní 
legislativy s cílem identifikovat a odstranit případná rozporná ustanovení 
českých právních předpisů. 

 
 

2. Zastoupení ČR v orgánech Rady EU - Sektorová skupina – technická 
harmonizace (přehled zasedání a stav projednávání za období od posledního 
zasedání KTPO dne 18. 11. 2009, aktuální informace, různé)   

 
RNDr. K. Popadičová uvedla, že v uplynulém období Úřad průběžně plnil 

své povinnosti vyplývající z jeho zapojení do činnosti pracovních orgánů Rady 
EU a EK v oblastech spadajících do jeho věcné působnosti. 
 
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 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 

Stavební výrobky  
Návrh nařízení EP a Rady, kterým 
se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh 
 
Jednání o stav. výrobcích se blíží 
do konečné fáze, je tedy třeba 
zahájit screening národní 
legislativy. 

ÚNMZ/ÚNMZ Návrh je projednáván již v rámci čtvrtého 
předsednictví, SEPŘES předložilo dne 1. 12. 2009 
Radě pro konkurenceschopnost Zprávu o pokroku 
(16570/09) shrnující dosavadní vývoj jednání a 
identifikující problematické body, ve kterých nebylo 
dosaženo v rámci Rady konsensu - formulace 
podmínek pro vypracování Prohlášení o vlastnostech 
(PoV), zjednodušené postupy pro mikropodniky, pro 
individuálně vyráběné výrobky neprůmyslovým 
způsobem, postupy pro vypracování EAD, úloha a 
organizace orgánů odpovědných za vypracování 
těchto dokumentů, vyjasnění obsahu nově zaváděného 
7. požadavku na stavby – udržitelné využívání 
přírodních zdrojů, vyjasnění podmínek zřízení 
kontaktních míst pro výrobky a jejich role.  
K datu zůstává nejdiskutovanější Článek 4 – Podmínky 
pro sestavování prohlášení o vlastnostech. ESPRES 
zpracovalo s využitím dosavadních diskusí 
kompromisní text, který by mohl být základem 
k dosažení dohody a dalšího jednání s EP a předložilo 
jej ČS k písemnému stanovisku. Podstatou je povinné 
prohlášení o vlastnostech, jsou však stanoveny možné 
výjimky, které se odvíjejí od povahy výrobku 
s přihlédnutím k jeho určenému použití. Nejvíce 
diskutovaný je čl. 4. Členské státy stále zůstávají ve 
svých pozicích rozděleny, ESPRES předpokládá, že 
pokud nedojde na úrovni PS k dohodě, bude otázka 
předložena CRPI. PS pokračuje v projednávání 
zbývajících částí textu s cílem dosáhnout politické 
dohody na květnové Radě pro konkurenceschopnost a 
vstoupit do jednání s EP v rámci 2. čtení. 

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 
 
Jednání bylo zahájeno za českého 
předsednictví 

ÚNMZ/ÚNMZ Projednávání návrhu bylo ke konci období CZ PRES 
pozastaveno, protože stávající Výbor IMCO se rozhodl 
návrhem dále nezabývat a přenechat projednávání až 
novému EP. Za SEPRES nebyl návrh projednáván. 
ESPRES na základě předložených pozměňovacích 
návrhů EP, za CZPRES prezentovaných stanovisek 
jednotlivých ČS a stanoviska EK zpracovalo 
kompromisní text, který předložilo PS G7 dne 18. 2. 
2010 za účelem získání mandátu pro další jednání s 
EP. Kvalifikovaná většina ČS, včetně ČR, i EK, 
vyslovila obecně myšlence, na které je kompromis 
založen (tj. zrušení navrhovaných směrnic až v rámci 
plánované revize Směrnice o měřicích přístrojích) 
podporu. Po hlasování v IMCO dne 17. 3. 2010 bude 
CRP požádán o mandát pro další jednání s EP. 
Hlasování v plénu (1. čtení) by mělo proběhnout dne 
16. 4. 2010  

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 Návrh projednáván již v rámci třetího předsednictví 
Rady EU. K datu bylo dosaženo na úrovni Rady EU 
konsensu nad základními principy návrhu (tj. revize 
stávající legislativy v dané oblasti, snížení legislativní 
zátěže zjednodušením a zrychlením procesu 
schvalování a zavádění nových druhů textilních 
vláken), proběhla první diskuse nad některými 
pozměňovacími návrhy EP. EP by sice přivítal širší 
rozsah značení textilních výrobků než je materiálové 
složení a názvy textilních vláken, nicméně s ohledem 
na cíle navrhované revize je ochoten přistoupit na to, 
že diskuse nad dalšími oblastmi značení textilních 
výrobků bude vedena následně v rámci skupiny 



expertů a v návaznosti na podrobnou zprávu EK o 
možnostech sjednocení požadavků na označování. 
Dne 8.4.2010 proběhne v IMCO hlasování o 
předložených pozměňovacích návrzích, výsledky 
budou projednávány na PS dne 20.4.2010. 

Strojní zařízení pro aplikaci 
pesticidů  
Návrh Směrnice EP a Rady o 
strojních zařízeních pro aplikaci 
pesticidů a o změně Směrnice ze 
17. května 2006 (2006/42/EC) 
týkající se strojních zařízení 

ÚNMZ/ÚNMZ Dne 25. 11. 2009 zveřejněno v OJ EU L 310, svazek 
52, strana 29 – 34, jako: „Směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/127/ES ze dne 21. října 2009, 
kterou se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o 
strojní zařízení pro aplikaci pesticidů (Directive 
2009/127/EC of the European Parliament and of the 
Council of 21 October 2009 amending Directive 
2006/42/EC with regard to machinery for pesticide 
application)“.  

 
 
Návrhy projednávané v rámci komitologického regulatorního postupu 
s kontrolou 
 

Návrh Gestor 
(za PS/za 
předpis) 

Stav projednávání 

REACH 
 
1. Návrh 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.  
Návrh 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. EK předkládá v rámci komitologického regulatorního 
postupu s kontrolou Návrh nařízení na změnu přílohy 
XVII REACH (látky a směsi, jejich použití a uvádění na 
trh je nějakým způsobem omezeno) za účelem zahrnutí 
dalších nebezpečných látek a přípravků do této přílohy. 
Rada ani EP nevznesly ve stanoveném termínu proti 
tomuto návrhu žádné  námitky, očekává se zveřejnění 
v OJ EU. 
 
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.  
Návrh předložen PS G7 dne 28. 1. 2010 ke stanovisku 
a dne 17. 2. 2010 vyjádřila kvalifikovaná většina ČS 
svůj souhlas (s výhradou SE a LV, které považují 
předložení tohoto návrhu za překročení pravomocí EK, 
FR si ponechala výhradu přezkumu). Lhůta pro 
vyjádření stanoviska EP uplyne 12. 4. 2010. 

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 
Rady týkající se schvalování typu 
zemědělských a lesnických traktorů 
2. Návrh nařízení Komise (ES) č. 
…/.. ze dne […], kterým se 

ÚNMZ/MD  
 
1. EK předložila PS G7 dne 27.10.2009 v rámci 
komitologického regulatorního postupu s kontrolou 
návrh na přizpůsobení technickému pokroku 
následujících směrnic týkajících se schvalování typu 
zemědělských a lesnických traktorů: 80/720/EHS, 
86/298/EHS, 86/415/EHS, 87/402/EHS, 2000/25/ES a 
2003/37/ES. Rada ani EP ve stanovené lhůtě (29. 12. 
2009) nevyjádřily nesouhlasné stanovisko, očekává se 
zveřejnění v OJ EU. 
2. EK předložila v rámci komitologického regulatorního 
postupu s kontrolou předlohu Nařízení Komise, kterým 



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. Návrh 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.  

se nahrazují následující přílohy Směrnice o 
schvalování motorových vozidel:  
V – Postupy, které je třeba dodržet při ES schvalování 
typu, X – Postupy zajištění shodnosti výroby, 
XV – Regulační akty, pro něž může být výrobce určen 
jako technická zkušebna a XVI – Zvláštní podmínky 
kladené na zkušební metody se simulací a regulační 
akty, pro něž může výrobce nebo technická zkušebna 
zkušební metody se simulací použít. Rada ani EP ve 
stanovené lhůtě (3. 2. 2010) nevyjádřily nesouhlasné 
stanovisko, očekává se zveřejnění v OJ EU. 
3. Vzhledem k povinnému uplatnění postupu ES 
schválení typu na všechny kategorie vozidel, na které 
se vztahuje směrnice 2007/46/ES, je nutné mít 
harmonizované požadavky ohledně systémů proti 
rozstřiku u všech kategorií vozidel, na které se vztahuje 
směrnice 91/226/EHS, kterou je potřeba na základě 
získaných zkušeností přizpůsobit technickému pokroku, 
a také přílohu IV směrnice 207/46/ES. Požadavky 
nejsou povinné pro terénní vozidla. Rada ani EP ve 
stanovené lhůtě (29. 1. 2010) nevyjádřily nesouhlasné 
stanovisko, očekává se zveřejnění v OJ. 
4. Toto nařízení stanoví základní ustanovení o 
požadavcích na schvalování typu motorových vozidel, 
pokud jde o vodíkový pohon, na schvalování typu 
vodíkových konstrukčních částí a vodíkových systémů a 
na instalaci takových konstrukční částí a systémů.  
Některé samostatné směrnice v kontextu postupu 
Společenství pro schvalování typu podle 
směrnice 2007/46/ES nebo některé jejich 
požadavky by se neměly vztahovat na vozidla 
s vodíkovým pohonem, protože technické 
vlastnosti vozidel s vodíkovým pohonem se 
podstatně liší od konvenčních vozidel, pro něž 
byly tyto směrnice o schvalování typu v zásadě 
určeny. Do doby, než budou tyto směrnice 
novelizovány tak, aby obsahovaly specifická 
ustanovení a zkušební postupy pro vozidla 
s vodíkovým pohonem, je nezbytné stanovit 
přechodná ustanovení, která vyjmou vozidla 
s vodíkovým pohonem z působnosti těchto 
směrnic či některých jejich požadavků. Rada ani 
EP ve stanovené lhůtě (1 . 3. 2010) nevyjádřily 
nesouhlasné stanovisko, očekává se zveřejnění 
v OJ. 

 
 
 
Pracovní orgány EK 
Dále uvedla, že 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, emisi hluku a výtahů. 
Otázka přístupu a provedení revize směrnic Nového přístupu 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. 
Aktuálně byla v rámci pracovních orgánů EK zahájena diskuse a sběr vstupních 
údajů pro účely zpracování zprávy o uplatňování Směrnice o měřicích přístrojích a 
jejích případných změnách, kterou je EK povinna dle čl. 25 předložit EP a Radě k  
30. 4. 2011. V rámci této revize by měla být řešena i otázka zrušení osmi 



staropřístupových metrologických směrnic (viz. agenda projednávaná v pracovních 
orgánech Rady EU). 
V oblasti evropské normalizace EK zvažuje revizi celého evropského normalizačního 
systému a za tímto účelem zahájila sběr vstupních údajů pro analýzu případných 
dopadů - jak finančních, tak i organizačních.  
 
Aktuální informace: 

• Statut a Jednací řád V-EU a PV-EU 

V návaznosti na ukončení CZPRES byl dne 4. 1. 2010 UV č. 5 přijat upravený Statut 
Výboru pro EU (V-EU), ve kterém je detailněji specifikován předmět činnosti Výboru 
pro EU (V-EU) a Výboru pro EU na pracovní úrovni (PV-EU) včetně vymezení 
Databáze politik EU jako hlavního komunikačního prostředku. Součástí téhož UV je 
také nový Jednací řád V-EU, Jednací řád PV-EU bude aktualizován až po spuštění 
nové verze Databáze politik EU. 
 

• Vyhodnocení čerpání prostředků souvisejících s přípravou a průběhem 
CZPRES 

Do konce ledna měly resorty předložit podrobné informace týkající se čerpání 
prostředků souvisejících s přípravou a průběhem CZPRES. K datu nebyly tyto 
informace souhrnně vyhodnoceny. 
 

• Složení nové Evropské komise 

Dne 10.2.2010 nastoupila do funkce nová Evropská komise složená z 27 
představitelů jednotlivých ČS. ČR má v novém portfoliu na starosti politiku 
rozšiřování a sousedskou politiku EU. Podrobné informace lze nalézt na stránkách 
EK http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_cs.htm. 
 
 Dále RNDr. K. Popadičová uvedla, že jakékoli další a podrobnější informace 
týkající se jednotlivých agend je možné získat buď na webových stránkách ÚNMZ či 
přímým dotazem na adrese radaeu@unmz.cz.  
 
Ing. M. Chloupek v návaznosti na poslední jednání V-EU na pracovní úrovni sdělil, že 
byla uzavřena 1. fáze přípravy projektu vytvoření Databáze evropských agend. 
K datu probíhá pokračování testování funkcionalit databáze v ostrém provozu (ÚV a 
vybraně orgány státní správy) a v dubnu se předpokládá zahájení testování všemi 
uživateli a připomínkování projektu. 

3. Informace o legislativních úkolech (všichni členové, stav, termíny) 
Mgr. V. Marfinec   přítomné informoval o aktuálních legislativních návrzích, které 

jsou zpracovány v oblasti působnosti ÚNMZ (prezentace s přednesenými 
informacemi je přílohou zápisu). 

Ing. M. Pražák (ČOI) v návaznosti na vystoupení Mgr. Marfince vznesl dotaz, zda 
se očekává, že přizpůsobení jednotlivých právních předpisů spadajících pod NA  
Novému Legislativnímu Rámci s sebou vždy přinese novelizaci zákona č. 22/1997 
Sb., o technických požadavcích na výrobky (jak je tomu nyní v souvislosti 
s transpozicí Směrnice EP a Rady 2009/48/ES  o bezpečnosti hraček do českého 
právního řádu). Dal ke zvážení, zda by nebylo lepší zvolit v souvislosti se zaváděním 
společných zásad obsažených v Rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES o 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/index_cs.htm


společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 
93/465/EHS nějaký „společný jednotný přístup“. 

Ing. M. Holeček odpověděl, že se nepředpokládalo, že v souvislosti s transpozicí 
Směrnice o hračkách do českého právního řádu bude nutné novelizovat zákon 
č.  22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, nicméně je tomu tak. Jak to 
bude v případě dalších právních předpisů, není možné nyní předjímat, nicméně 
Ing.  M. Holeček uvedl, že k podnětu vznesenému Ing. M. Pražákem se Úřad vyjádří. 

 
Doplněné vyjádření Úřadu: Při transpozicích dalších evropských směrnic, které 

budou vycházet z NLF by k dalším novelám zákona již docházet nemělo. Při 
současné novele (v souvislosti se směrnicí o hračkách) byla snaha novelizovat zákon 
natolik obecným způsobem, aby se to v budoucnu dalo vztáhnout i na další nové 
požadavky, které budou v evropských předpisech. 

 
Ing. J. Bečvář (MŽP) vystoupil s příspěvkem k současným legislativním úkolům 

MŽP. 
Poř.  
č. 

Předkladatel                    Název legislativního 
úkolu 

Termín 
předložení 
vládě 

Předpokládaný 
termín nabytí 
účinnosti 

1 MŽP Návrh zákona o regulovaných 
látkách a fluorovaných 
skleníkových plynech 

03.10 01.11 

2 MŽP Návrh zákona o odpadech 06.10 06.11 
3 MŽP Návrh nařízení vlády, kterým se 

vyhlašuje CHKO Kokořínsko 
12.10 06.11 

4 MŽP Návrh nařízení vlády, kterým se 
vyhlašuje CHKO Křivoklátsko 

12.10 06.11 

5 MŽP Návrh nařízení vlády, kterým se 
vyhlašuje CHKO Soutok 

12.10 06.11 

6 MŽP Návrh zákona, kterým se 
vyhlašuje Národní park 
Křivoklátsko 

12.10 06.11 

 
 
Ad 1: po MPŘ, vypořádání připomínek 
Ad 2:  Návrh se připravuje  
Ad 3-6: Návrhy se připravují. Probíhá jednání s vlastníky pozemků. 
 
 
Poř.  
č. 

Předkladatel Název 
legislativního 
úkolu 

Název předpisu 
EU 

Termín 
předložení 
vládě 

Předpokládaný
termín nabytí 
účinnosti 

1 MŽP Návrh zákona o 
ochraně ovzduší  

Směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 2008/50/ES 
ze dne 21.5.2008
o kvalitě ovzduší 
a čistším ovzduší 
pro Evropu 

03.10 01.11 



2 MŽP Návrh zákona, 
kterým se mění 
zákon č. 
100/2004 Sb., o 
ochraně druhů 
volně žijících 
živočichů a planě 
rostoucích rostlin,
regulováním 
obchodu s nimi a 
dalších 
opatřeních 
k ochraně těchto 
druhů a o změně 
některých zákonů 
(zákon o 
obchodování 
s ohroženými 
druhy), ve znění 
pozdějších 
předpisů 

Nařízení 
Evropského 
parlamentu a 
Rady (ES) č. 
1007/2009 ze 
dne 16.září  2009

09.10 03.11 

3 MŽP 
 
Spolupráce 
ČBÚ 

Návrh zákona, 
kterým se mění 
některé zákony
v oblasti ukládání 
oxidu uhličitého 
do přírodních 
horninových 
struktur 

Směrnice 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 2009/31/ES 
ze dne 23.4.2009 
o geologickém 
ukládání oxidu 
uhličitého a o 
změně směrnice 
Rady 
85/337/EHS, 
směrnic 
Evropského 
parlamentu a 
Rady 
2000/60/ES, 
2001/80/ES, 
2004/35/ES, 
2006/12/ES a 
2008/1/ES a 
nařízení vlády 
(ES) č. 
1013/2006 

09.10 06.11 

 
 
Ad 1: po MPŘ, vypořádání připomínek 
Ad 2: příprava novely  
Ad 3: návrh zákona v pracovním znění 
 



Ing. J. Kaňka z ČBÚ podal následující informace o legislativních pracích Českého 
báňského úřadu v r. 2010: 

1. V Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR prošel dne 17.3.2010 třetím čtením 
jako sněmovní tisk č. 857 návrh zákona o označování a sledovatelnosti 
výbušnin, který implementuje směrnici 2008/34/ES.  

2. Do připomínkového řízení byla předložena novela zák. č. 61/1988 Sb., o 
hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších 
předpisů, která byla s ohledem na novelizační body označena jako 
netechnický předpis. ČBÚ je připraven diskutovat v rámci vyřízení připomínek 
o případných námitkách proti zařazení této novely jako netechnický předpis.  

3. ČBÚ zahájil práce na novele vyhl. č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti práce a 
provozu při úpravě nerostů, ve znění pozdějších předpisů.  Cílem této novely 
je zaměřit se především na případná kolizní ustanovení, která se týkají 
požadavků na výrobky (např. kotle, kompresory apod.). Tato novela bude 
předmětem notifikace obdobně jako novela vyhl. č 26/1989 Sb., která 
obsahuje některá shodná ustanovení jako vyhl. č. 51/1989 Sb., např. pokud se 
týká požadavků na kotle nebo kompresory. Vyhláška bude předložena do 
připomínkového řízení začátkem roku 2011. 

 
 

  
4. Informační povinnosti dle směrnice 98/34/ES 
Mgr. L Růžičková informovala přítomné o tom, že ČR zaslala k notifikaci od 

minulého KTPO (18. 11. 2010) 9 nových notifikací návrhů technických předpisů. 
 
Jedná se o notifikace: 
2009/0660/CZ – Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Návrh vyhlášky o evidenci 
a kontrole jaderných materiálů a oznamování údajů požadovaných předpisy 
Evropských společenství; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 10. 03. 
2010. 
2009/0689/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu (ČMI) – 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“; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 17. 03. 2010. 
2009/0690/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu (ČMI) – 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“; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 17. 03. 2010. 
2009/0691/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu – Návrh nařízení vlády, kterým 
se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k 
posuzování shody, ve znění pozdějších předpisů; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 17. 03. 2010. 
2010/0031/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu – Návrh vyhlášky 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); konec tříměsíčního období pozastavení prací: 20. 04. 2010. 
2010/0115/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu – Návrh nařízení vlády, kterým 
se mění nařízení vlády č.111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané 



druhy vratných zálohovaných obalů; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 
24. 05. 2010. 
2010/0137/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu - Návrh vyhlášky, kterou se 
mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví 
měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení typu, ve znění 
vyhlášky č. 65/2006 Sb. a vyhlášky č. 259/2007 Sb.; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 07. 06. 2010. 
2010/0143/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu (ČMI) - Návrh – Opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na 
stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování stanovených měřidel: 
„elektronické teploměry lékařské a zvěrolékařské“; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací:  2010. 
2010/0142/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu (ČMI) - 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)“. 
 
 
 
Informace ze zasedání Výboru 98/34/ES  (technické předpisy) 3. 12. 2009 
Jedním z bodů projednávaných na Výboru byla informace EK o záměru sestavit 
„zvláštní skupinu“ z kontaktních osob jednotlivých ČS, která by na základě závěrů 
z Konference k 25. výročí notifikační procedury 98/34/ES (12. 11. 2008) 
prodiskutovala problematické otázky aplikace směrnice 98/34/ES a vypracovala 
závěry, které by měly zlepšit fungování notifikační procedury – nejen praktickými 
radami pro ČS, ale také úpravou, doplněním textu Směrnice 98/34/ES.  
Na základě této iniciativy byla na začátku roku 2010 sestavena EK pracovní skupina 
z 12 kontaktních osob z 12 ČS (AT, CZ, DE, FR, NL, PL, PT, SLO, DK, MT, RO a 
UK).  
Jsou plánována 4 setkání skupiny (14. 4. 2010, červenec 2010, říjen a prosinec 
2010), přičemž první a třetí jednání pracovní skupiny by mělo být spojeno se 
zasedáním Výboru 98/34/ES. Každé jednání bude „zastřešeno“ jiným reportérem 
nominovaným ze zúčastněných kontaktních osob, který bude osobou odpovědnou za 
písemný výsledek každého jednotlivého jednání. Jednání budou předsedána 
zástupcem EK a EK také poskytne pracovní skupině sekretariát. Závěrečná zpráva 
by měla být dokončena počátkem roku 2011 a měla by být přeložena do všech 
jednacích jazyků EU. 
 

Témata plánovaná k diskusi: 
1. jednání  
‐
‐ důsledky rozhodnutí ESD s ohledem na národní technické předpisy, které jsou 

v podstatě ve shodě s právem EU, ale které byly přijaty bez notifikace podle 
98/34/ES, nebo které byly přijaty v průběhu období pozastavení prací nebo 
které byly podstatně změněny v průběhu tohoto období. 

 problémy spojené s tříměsíčním obdobím pozastavení prací 

 
2. jednání 



‐ možnost prodloužení původně stanoveného období pozastavení prací pouze 
v případech, kdy podrobné stanovisko uplatní EK 

‐ maximální období pozastavení prací pro fiskální opatření a urgentní proceduru 
 

3. jednání 
‐
‐ „one stop shop“ funkce Směrnice 98/34/ES 
 přístup veřejnosti k dokumentům posílaným v rámci notifikační procedury 

 
4. jednání 
‐ finální diskuse a příprava závěrečné zprávy 

 
Členové Subkomise 98/34/ES budou před každým jednáním pracovní skupiny 
kontaktovány s žádostí o vyjádření k pozici ČR k projednávaným tématům (případně 
mohou navrhnout i další témata, která by měla být podle jejich názoru řešena). 
 

EK informovala ČS o zahájených „Infringement procedures“ na základě porušení 
povinností stanovených pro ČS ve Směrnici 98/34/ES. Zástupce EK uvedl, že 
dostávají stále více stížností od ekonomických subjektů na nedodržení povinností 
stanovených směrnicí 98/34/ES. Ne každá stížnost však automaticky znamená, že 
EK zahájí „infringement procedure“, EK situaci prošetří případ od případu a pak 
rozhodne, jak dále pokračovat, jak zjednat nápravu. V době konání Výboru 98/34/ES 
bylo zahájeno 8 infringement procedures (proti IT, DE, ES, F, PT aj.). Jednalo se o 
nenotifikaci technických předpisů ve stavu návrhu upravující oblasti: hnojiv, 
prostředků na ochranu rostlin, tabákových výrobků, gamblingu, tepelných zařízení, 
aj. Ve 4 případech již ČS podnikly nápravné kroky, připravily nové pr. předpisy, které 
mají nahradit ty nenotifikované, a ty oznámily EK v rámci notifikační procedury 98/34.  
Dále proběhla prezentace firmy Euroscript odpovědné za překlady veškerých 
písemností zasílaných v rámci notifikační procedury. Zástupce EK uvedl, že 
notifikované návrhy musí být podle Smlouvy EK – Euroscript přeloženy v termínech: 
text do 40 stran – do 2 týdnů; text nad 40 stran – do měsíce; notifikační zprávy  - do 
3 dnů. 
EK uvedla, že připravuje dokumenty – „Guče on thé blockage procedure“ a „Guide 
on the transparency procedure“. 
Měl proběhnout workshop k nově připravované databázi, vzhledem k technickým 
problémům však EK novou databázi představit nemohla. 
 
Připomínky zaslané z ČR k notifikacím ostatních ČS: 
Ministerstvo zemědělství uplatnilo připomínku k notifikaci 2009/0502/LV - 
Nařízení kabinetu ministrů, které stanoví veterinární a hygienické požadavky pro 
čerstvé produkty rybolovu ulovené v Lotyšské republice a distribuované na místním 
trhu v malých množstvích. Česká republika žádala Lotyšsko o vysvětlení některých 
ustanovení, které se zdály být v rozporu s ustanoveními Nařízení EP a Rady (ES) č. 
853/2004 (Nařízení, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny 
živočišného původu). 
Ministerstvo zemědělství (z podnětu Svazu chovatelů ovcí a koz ČR) uplatnilo 
připomínku k notifikaci 2009/0519/LV- Nařízení o značení masa z ovcí. ČR 
poukázala na to, že navržené značení z našeho pohledu nevyřeší záměrné záměny 
ovčího masa za jehněčí (podvádění spotřebitelů prodejci), ale že navrhovanými 
značkami dojde spíše k znehodnocení jatečného trupu nebo jeho částí. 



Ministerstvo průmyslu a obchodu (ÚNMZ) zaslalo připomínku k notifikaci 
2009/0536/RO  - Nařízení generálního ředitelství rumunského úřadu pro legální 
metrologii, kterým se schvaluje oficiální seznam měřicích přístrojů podléhajících 
zákonné metrologické kontrole LO – 2009. Česká republika požádala o vyjasnění 
textu notifikovaného technického předpisu s tím, že pokud je jediným předpokladem 
pro uvedení na trh v Rumunsku u dotčených měřidel EHS schválení typu, resp. EHS 
prvotní ověření, tak upozorňujeme na to, že EHS schválení typu a EHS prvotní 
ověření je volitelný postup, a že předmětná měřidla mohou být uváděna na společný 
evropský trh také postupy uvedenými v národních předpisech s uplatněním principu 
vzájemného uznávání v neharmonizované oblasti.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu připomínkovalo notifikaci 2009/616/UK - 
Nařízení o reklamě na tabákové výrobky a jejich propagaci (zobrazení cen). ČR se 
vyjádřila, že podle našeho názoru by způsob, jakým předpis reguluje vystavování cen 
tabákových výrobků (stanovení maximální velikosti ceníků na 630 cm2 a jejich 
omezení na počet jednoho výtisku na prodejní místo) mohl vytvořit překážku volnému 
pohybu zboží. Na ceník o velikosti A4 bude de facto možné uvést pouze omezený 
počet značek tabákových výrobků, přičemž – vzhledem k tomu, že je spotřebitel lépe 
obeznámený s tuzemskými výrobky – je nanejvýš pravděpodobné, že dojde primárně 
k jejich zařazení na dotčený ceník, přičemž tabákové výrobky z jiných členských 
států (zejména těch, o jejichž přístup na trh dovozce teprve usiluje) budou na ceník 
zařazeny pouze do té míry, kterou zbývající kapacita ceníku připustí. Navrhované 
opatření tak dle názoru České republiky překračuje meze sledovaného účelu (tj. 
omezení tabákové reklamy za účelem ochrany zdraví), neboť je způsobilé zcela 
zabránit přístupu na trh tabákových výrobků z jiných členských států, které se 
z kapacitních důvodů na ceník nedostanou.  

Ministerstvo vnitra uplatnilo připomínky k notifikacím UK – 2010/0011,0012/UK 
týkající se útočných zbraní. 

 

Dále uvedla, že k českým notifikacím uplatnily dotazy, připomínky a podrobná 
stanoviska: 

K notifikacím MPO (ČMI) 2009/557,558,559/CZ – notifikace metrologických opatření 
obecné povahy – se EK v rámci procedury infosup (pro ujasnění notifikovaných 
textů) dotázala, zda jsou notifikované předpisy transpozicí směrnice 2004/22/ES o 
měřících přístrojích. ČR zaslala odpověď. K notifikaci 2009/558/CZ zaslalo 
připomínku i UK (Proč měřicí přístroje, tj. měřidla délky na metrové zboží, nejsou 
pokryty přílohou MI-008 MID). 

K notifikaci MZe 2009/561/CZ – Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 89/2006 
Sb., o bližších podmínkách pěstování geneticky modifikovaných odrůd – uplatnila EK 
připomínky k požadavkům na koexistenční opatření (s poukazem na to, jaké 
požadavky musí koexistenční opatření splňovat, aby vyhověly právním předpisům 
EU o geneticky modifikovaných organismech a zásadě proporcionality, obsažené 
v Smlouvě o fungování Evropské unie). ČR odpověděla. 
 



K notifikaci MZd 2009/0583/CZ - Technické nóty pro farmaceutické látky a přípravky 
předložené k veřejnému šetření – uplatnilo připomínku Spojené království Velké 
Británie a Severního Irska. UK upozorňovalo na nesrovnalosti mezi českým a 
britským lékopisem. ČR odpověděla. 

K notifikaci MZd 2009/0584/CZ - Technické nóty pro farmaceutické látky a přípravky 
předložené k veřejnému šetření – zaslala připomínku Itálie, která upozornila ČR na 
rozdílné mezní hodnoty obsahu paracetamolu u paracetamolových čípků v českém a 
jiných lékopisech. ČR odpověděla. 

K notifikaci MŽP 2006/611/CZ - návrhu zákona, kterým se mění zákon 
č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší – zaslala připomínku Itálie. Itálie pouze 
informovala ČR, že s ohledem na to, že předběžný návrh neupřesňuje přesný typ 
přidávaných biopaliv, budou v Itálii nadále uváděna na trh pouze benzinová paliva 
s maximálním obsahem ethanolu ve výši 5 % a motorová nafta s obsahem bionafty 
ve výši 5 % v případě použití v rámci sítě a ve výši 25 % v případě použití mimo síť, a 
to až do zveřejnění vyhlášky o přijetí nové směrnice o palivech. 

K notifikaci metrologického opatření obecné povahy (ČMI) 2009/660/CZ uplatnilo 
předběžné komentáře Německo, požádalo o doplňující informace za účelem 
posouzení našeho návrhu. 

Mgr. L. Růžičková členům KTPO představila novou pracovnici ÚNMZ – 
Mgr. Irenu Lopojdovou, která by měla mít agendu Směrnice 98/34/ES a TBT Enquiry 
Point na starosti od 01. 04. 2010. 

JUDr. M. Snížek (MV), v návaznosti na příspěvek k notifikační proceduře 
podle Směrnice 98/34/ES, upozornil na problém, který je spojený s absencí 
zakotvení lhůty pro EK odpovědět na vyjádření členského státu k podrobnému 
stanovisku, které EK uplatnila k notifikaci tohoto členského státu. 

Mgr. L. Růžičková odpověděla, že Směrnice 98/34/ES bohužel obsahuje 
pouze vágní formulaci, že EK se k odpovědi členského státu vyjádří (čl. 9 Směrnice 
98/34/ES „Příslušný členský stát předloží Komisi zprávu o opatřeních, která na 
základě těchto podrobných stanovisek hodlá přijmout. Komise se k těmto opatřením 
vyjádří.“). Na tento problém by ČR ráda upozornila právě na jednom z jednání výše 
zmíněné pracovní skupiny, plánujeme navrhnout, aby text Směrnice 98/34/ES byl 
upraven tak, že bude obsahovat ustanovení následujícího znění : „Komise se k těmto 
opatřením vyjádří do ...., pokud ne, bude odpověď členského státu považována za 
dostatečnou“. Pokud by tato úprava byla přijata, předejde se případům, kdy – jako u 
notifikace 2008/0378/CZ (Novela vyhlášky č. 255/1999 Sb., o technických 
podmínkách věcných prostředků požární ochrany, ve znění pozdějších předpisů) – 
MV odpovědělo EK na její podrobné stanovisko v prodloužené lhůtě pozastavení 
prací a EK zaslala své vyjádření až po roce. 

V této souvislosti Mgr. L. Růžičková opět uvedla, že jakékoliv připomínky, návrhy, 
podněty k tématům pracovní skupiny od členů KTPO a Subkomise 98/34/ES jsou 
více než vítány. Pozice ČR na tato jednání bude s kontaktními osobami Subkomise 
98/34/ES před každým zasedáním projednána (písemně, v případě potřeby i ústně). 



 
 

5. Technická normalizace (aktuální informace o „evropském normalizačním balíčku“)  
 
Ing. M. Holeček představil přítomným ředitelku Odboru technické normalizace 

ÚNMZ Ing. Evu Štejfovou. Ing. E. Štejfová informovala členy KTPO o stavu 
přípravných kroků Evropské komise předcházejících vypracování normalizačního 
balíčku (stav k 4. 3. 2010). 
Na evropské úrovni byly přijaty v roce 2008  3 dokumenty, které uložily Evropské 
komisi úkol reformovat evropský normalizační systém (ESS), tak aby podporoval 
inovace, konkurenceschopnost evropských firem a byl přizpůsoben potřebám malých 
a středních podniků (SME). 
Konkrétně se jednalo o tyto 3 dokumenty: 

• Sdělení Komise Radě Com (2008) 133 final Cesta ke zvýšení přínosu 
normalizace pro inovaci v Evropě z 11. března 2008 

• Závěry Rady o normalizaci a inovaci z 25. září 2008 a 

• Iniciativa Small Business Act (Com (2008)394final) – (Akt o drobném 
podnikání) 

Na základě těchto dokumentů zahájila Evropská komise přípravné práce zaměřující 
se na plnění úkolů vyplývajících z uvedených dokumentů.  
Konkrétně si objednala následující zakázky: 

• Studii o přístupu k normalizaci – zpracováno společností EIM 

• Vyhodnocení financování evropské normalizace Evropskou komisí  -  
zpracováno společnostmi GHK a Technopolis 

• Různé akce Evropské komise podporující SME 

• Vytvoření skupiny EXPRESS (expertní panel k prověření evropského 
normalizačního systému) složený z expertů z členských zemí, průmyslu, 
národních a evropských normalizačních organizací, fór a konsorcií a dalších 
zainteresovaných skupin. Tento panel předložil svou zprávu v lednu 2010. 

Kromě toho proběhla konzultace o Bílé knize zabývající se novou normalizační 
politikou v oblasti ICT (Com 2009 (324)). 
Evropská komise na základě uvedených podkladů vytipovala 9 hlavních cílů, jejichž 
naplnění by mělo přispět ke zlepšení evropského normalizačního systému. Jedná se 
o:  

• Vyloučení vzniku nových překážek obchodu 

• Zlepšení přístupu k harmonizovaným normám 

• Zlepšení přístupu k tvorbě norem  

• Zlepšení zapojení členských států do evropského normalizačního procesu 

• Zrychlení procesu tvorby norem 

• Zlepšení účinnosti evropských norem zakotvením principů WTO/TBT a 
rozšíření okruhu schválených normalizačních orgánů a dokumentů 



• Zjednodušení vzájemných vztahů mezi Komisí a organizacemi tvořícími normy 

• Posílení mezinárodního vlivu evropské normalizace 

• Zlepšení transparentnosti a důvěryhodnosti evropské normalizace.  

K realizaci těchto cílů pak identifikovala určitá opatření, která však mohou mít i další 
vedlejší souvislosti a dopady.  Za účelem prozkoumání možných dopadů si Evropská 
komise objednala u společnosti Technopolis studii o posouzení dopadů budoucího 
normalizačního balíčku na evropský normalizační systém. Technopolis připravil 
dotazníky zaměřené na určité cílové skupiny jako je Komise, národní státní autority, 
evropské normalizační organizace, národní normalizační organizace, fóra a 
konsorcia, ISO/IEC a další skupiny. Rozeslal je zhruba v polovině ledna s termínem 
vrácení do 5. února. Technopolis celkem oslovil 129 organizací a obdržel 124 
odpovědí, tedy 96 %.  
ÚNMZ zodpověděl dotazník adresovaný národním normalizačním organizacím, který 
obsahoval 43 otázek, a rovněž ve spolupráci s MPO zodpověděl dotazník 
adresovaný orgánům státní správy. Dotazník požadoval konkrétní odpovědi týkající 
se zejména vyčíslení finančních dopadů a personální náročnosti vyplývající 
z realizace zamýšlených opatření. Technopolis má studii dokončit do poloviny 
března.  
Ing. E. Štejfová dále informovala, že na zasedání SOGS, které se konalo dne 
4.3.2010, byly podány  informace k časovému plánu dalších prací na 
standardizačním balíčku a představeny záměry Komise, jak by tento balíček měl 
vypadat.  Přicházejí v úvahu dva způsoby: 

• Vydat „samostatný standardizační balíček“ (Single Standardisation Package) 
zahrnující změny stávajících předpisů (mimo jiné Směrnice Rady 98/34/ES, 
Rozhodnutí Rady 1673/2006/ES o financování normalizace) formou jednoho 
dokumentu, který by zohledňoval všechny aspekty, včetně ICT a služeb. 

• Vytvořit jeden „speciální normalizační zákon“ (Special Standardization Act). 
 
Konečné závěry EK by měly být známy do září 2010. O dalším vývoji bude KTPO 
průběžně informována. 
Ing. E. Štejfová ještě informovala, že ČR bude od září 2010 zajišťovat technický 
sekretariát CEN TC 325. 
 
 
6. Různé (Informace o aktuální situaci v legislativě ES pro oblast vnitřního trhu – NLR, Solvit a 

neharmonizovaná sféra, WTO/TBT, EHK/OSN) 
 
Ing. M. Pražák (ČOI) informoval KTPO o problému, se kterým se ČOI setkala 

na základě požadavku MPO - ProCop. ProCop, kontaktní místo pro výrobky 
ustanovené na základě nařízení EP a Rady (ES) č. 764/2008, požádalo ČOI - v 
návaznosti na čl. 12 výše uvedeného Nařízení - o sdělení veškerých správních 
rozhodnutí určených hospodářským subjektům, které ČOI přijala na základě 
českého technického pravidla a mají restriktivní charakter. ČOI se však potýká s 
problémem, jak identifikovat česká technická pravidla Nařízením definovaná a 
dotázala se členů KTPO, zda takovýto seznam za své resorty mají, popř. zda by bylo 
možné takový seznam vytvořit a např. jej spravovat na ProCop. 
 
 



Solvit a neharmonizovaná sféra 
  
Mgr. O. Bednář (MPO) informoval, že od poslední schůze KTPO řešilo SOLVIT 
centrum pouze jeden případ týkající se volného pohybu zboží v rámci jednotného 
vnitřního trhu EU. 
 
Jedná se o českou firmu, která vyrábí malé domácí čističky odpadních vod. Od 
příslušné autorizované osoby v ČR obdržela firma veškerou nutnou certifikaci a 
chtěla uvést svůj výrobek i na francouzský trh. Tam se ale setkala s problémy - 
čistička totiž k tomu, aby jí mohl být osazen rodinný dům, musí získat homologační 
číslo. Aby toto číslo získala, je podle francouzských úřadů zapotřebí provést sérii 
testů, z nichž některé jsou duplicitní s těmi, které již byly provedeny v ČR. 
Francouzské výrobky, které získají certifikaci obdobnou té české, naproti tomu 
dostávají homologační číslo automaticky. Celá procedura navíc stojí cca 15 000 
EUR. České SOLVIT centrum v současné době řeší tento případ ve spolupráci s 
francouzskými kolegy a prošetřuje, zda opravdu došlo k porušení evropského práva 
a jak případně zjednat nápravu. 

 
Na minulé KTPO zástupce MPO referoval o případu české firmy, která chtěla na 
polský trh uvést doplněk stravy, který bez problémů uvedla na trh v jiných členských 
státech EU. V Polsku ale narazila na povinnost obstarat si na vlastní náklady 
vyjádření tamního lékového úřadu o neškodnosti svých výrobků. SOLVIT celou 
situaci vyhodnotil jako porušení evropského práva, konkrétně nařízení o vzájemném 
uznávání (764/2008). Příslušný polský úřad však s argumentací SOLVITu 
nesouhlasil a věc se nepodařilo vyřešit ani komunikací na úrovni náměstků ministrů. 
Firma proto podala stížnost k Evropské komisi. 

 
Při Oddělení pro neharmonizovanou sféru a SOLVIT funguje na MPO i služba 
ProCoP, která poskytuje podnikatelům informace ohledně národních požadavků na 
výrobky patřící do neharmonizované sféry a ohledně fungování volného pohybu 
zboží obecně (více na www.mpo.cz/procop). Za necelý rok své činnosti už služba 
ProCoP řešila více než stovku dotazů, z ČR i zahraničí. Pracovníci ProCoPu také 
službu propagují v médiích a na nejrůznějších seminářích a i díky tomu dotazů 
neustále přibývá. Nejčastěji se jedná o dotazy z oblasti stavebních a strojních 
výrobků, doplňků stravy nebo kosmetických výrobků. 

 
JUDr. M. Snížek (MV) uvedl, že MV vyřizuje celou řadu dotazů a připomínek 

přeposílaných Oddělením pro neharmonizovanou sféru.  Vypracování odpovědí 
věnuje značný čas a úsilí, proto by MV uvítalo informace o dalším dění v řešených 
případech.  Mgr. Bednář (MPO) v reakci na tento příspěvek uvedl, že se MPO bude 
snažit zpětnou reakci vždy poskytnout, že požadavek MV sdělí svým kolegům 
z Oddělení pro neharmonizovanou sféru. 

 
Notifikace WTO/TBT 
 
R. Mikušová informovala, že od minulého zasedání KTPO dne 18. listopadu 2009 

byly notifikovány WTO čtyři návrhy technických předpisů, a to: 
 



- CZE-133  Návrh – opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické 
a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při 
schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „silniční rychloměry 
používané při kontrole dodržování pravidel silničního provozu“ a 

- CZE-134  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, tzv. 
tonometry“. 

- CZE-135  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)“. 

 
- CZE-136 Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické 

a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení 
stanovených měřidel, kterými jsou v tomto případě elektronické teploměry 
lékařské a zvěrolékařské. 
 

Dále bude notifikován ještě jeden předpis a to: 
 

- Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 
345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla 
podléhající schválení typu, ve znění vyhlášky č. 65/2006 Sb. a vyhlášky č. 
259/2007 Sb. 

 

 
Zatím k nim nebyly vzneseny žádné připomínky ze strany členů Dohody TBT. 
 
Česká republika nevznášela žádné připomínky k notifikacím ostatních Členů Dohody 
TBT. 
 
 
Od 10. listopadu 2009 do 15. března 2010 Informační středisko zpracovalo celkem 
499 notifikací Členů Dohody TBT. 
 

Dále Informační středisko od ledna 2010 zasílá 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 
 

 RNDr. K. Popadičová informovala o tom, že ve dnech 24.-25. března 2010 se 
v Ženevě uskuteční další řádné zasedání Výboru pro technické překážky obchodu. 
Členům příslušné subkomise KTPO byl již předložen k vyjádření seznam 
specifických obchodních případů, které má EK v úmyslu na jednání Výboru přednést 
(notifikace Brazílie G/TBT/N/BRA/348 týkající se označování alkoholických nápojů, 
Kolumbie G/TBT/N/COL/118 týkající se energetických nápojů a značení obsahu 
kofeinu a Thajska G/TBT/N/THA/332 týkající se balení a označování alkoholických 
nápojů) a těch, které budou pravděpodobně vzneseny ze strany ostatních Členů 
Dohody WTO/TBT, pokud jde o opatření zaváděná v rámci EU.  
ČR podpoří v rámci přípravných jednání EK v jejích obavách (podporovaných 
Argentinou, Mexikem, Švýcarskem, USA, Kolumbií a Tureckem), pokud jde o 
netransparentní postup Kanady v případě chystaného opatření na zákaz aditiv 
tabákových výrobků, které nebylo dosud notifikováno a mělo by nabýt účinnosti 
k 1. 5. 2010. 
Informace z jednání budou postoupeny cestou příslušné subkomise KTPO.  
 

 
EHK-OSN  

 
Dále informovala o tom, že ve dnech 25.-26.11.2009 se konalo pravidelné 

zasedání Pracovní skupiny pro regulatorní spolupráci a normalizaci (WP.6) v rámci 
EHK/OSN, kterému předcházela 1,5 denní konference věnovaná tématu posuzování 
a řízení rizika. Výstupem této konference bylo doporučení Pracovní skupině 
podporovat spolupráci v předmětných oblastech s cílem dosáhnout sdíleného 
společného regulatorního rámce a pokračovat v dialogu se zainteresovanými 
subjekty s cílem vytvořit fungující a účinný regulatorní rámec, včetně společného 
jazyka, zaměřený na rizika týkající se jednotlivých výrobků, procesů a výrobních 
metod a na vývoj osvědčených postupů řízení rizika. Za tímto účelem byla Pracovní 
skupina vyzvána k vytvoření zvláštní expertní skupiny pro posuzování a řízení rizika 
(GOERM – Group of Experts on Risk Assessment and Management), k datu je po 
pracovní linii diskutována forma činnosti této skupiny, její konkrétní cíle a úkoly. 
Oficiální zahájení činnosti se předpokládá na zasedání WP. 6 ve Stockholmu 
v květnu t.r.  
V rámci jednání WP. 6 ČR předložila návrh na zlepšení informovanosti jednotlivých 
států o připravovaných právních předpisech v oblasti technické harmonizace 
(technické požadavky na výrobky, metrologie, akreditace, dozor nad trhem…). Dle 
tohoto návrhu bude zástupce ÚNMZ v pozici „Zpravodaje“ za příslušnou oblast 
připravovat pravidelné čtvrtletní informace o  aktuálně projednávaných či 
připravovaných technických předpisech v rámci  PS Rady EU pro technickou 
harmonizaci (G7), které budou zveřejňovány  na webových stránkách WP. 6. Státy, 
které nejsou členy EU, byly vyzvány, aby obdobnou informaci připravovali i o 
předpisech připravovaných/schválených v jejich regionu. 
Podrobnější informace lze nalézt na webových stránkách ÚNMZ. 
 

Ing. M. Chloupek v závěru ještě informoval o tom, že Evropská komise 
zahájila kampaň na zviditelnění a navrácení dobrého jména označení CE - "CE 
Marking Campaign", která se ale nebude, vzhledem k jeho specifické povaze, týkat 



oznaceni CE pouzivaneho pro oblast stavebnich vyrobku. Na kampan byla 
vyclenena EK nemala financni castka a pFfmym partnerem Evropske komise pro tuto 
kampan je mezinarodnf komunikacni agentura se siti narodnich agentur v clenskych 
statech EU. Cllovymi skupinami kampane jsou siroka spotFebitelska veFejnost, male 
a stFedni podniky (pFedevsim vyrobci), profesnf organizace a asociace. media. K 
datu probiha v ramci CR ve spolupraci s narodnimi kontaktnimi misty (MPO, UNMZ) 
diskuse nad realizaci planovanych aktivit v ramci teto kampane - tj. seminare, tvorba 
a distribuce tiskovych zprav, vytvoFenf site potencionalnich partneru kampane, ucast 
expertu na veletrzich atd. 0 dalsim postupu budou clenove KTPO informovani. 

Ing. M. Holecek uvedl, ze minule byli clenove KTPO seznameni s projektem 
Terminologicke databaze. UNMZ doufal, ze na projekt ziska finance ze strukturalnlch 
fondu na zaklade pFedlozeni tohoto projektu do Vyzvy 48. K tomuto bohuzel nedoslo, 
nicmene UNMZ se pokusi zfskat financnf prostFedky pro tento projekt z dalsi 
vyhlasene vyzvy. 

Ing. M. Holecek na zaver podekoval vsem zucastenym za pozornost a stanovil 
termfny pFfstich zasedanf. 
Termin pFistiho zasedani KTPO: 2. 6. 2010 a dais! pak 20. 10. 2010 

Zapsala:
 
Bc. Radka Hechtova
 

Za spravnost:
 
Ing. Jindra Kafkova, tajemnik KTPO
 

V Praze dne 23. 3. 2010
 

Ing. Milan Holecek 
PFedseda KTPO 
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