
1 

 

Zápis z 27. zasedání Komise pro technické překážky obchodu  
 

Datum konání:  16. 3. 2011  
Místo konání:  MPO, velká zasedací místnost, Praha 1  

Politických vězňů 20  
Přítomni:    dle prezenční listiny  

(k dispozici na ÚNMZ)  
 

Ing. M. Holeček zahájil zasedání a seznámil přítomné s obsahem programu. Doplnil, ţe 
v rámci bodu 1 bude mít příspěvek Ing. J. Kaňka (ČBÚ) a v rámci bodu 2 bude prezentace 
na téma Technické normy v právních předpisech. 
 

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

 
J. Balounová informovala o aktuálním stavu implementace technických předpisů ES/EU 
Českou republikou: 
 

 Od minulého zasedání KTPO nedošlo ke změně transpozičního deficitu. Poslední 
Internal Market Scoreboard je z 23. října 2010, kde neměla ČR transponováno 23 
směrnic vnitřního trhu a transpoziční deficit byl 1,5%. V dalším hodnocení úrovně 
transpozice směrnic vnitřního trhu je předpokládaný transpoziční deficit 1,2%.  

 

 Je jedna směrnice, ke které nebyly přijaty transpoziční předpisy a jiţ byla podána 
ţaloba na ČR u ESD: 

 
Ministerstvo zemědělství:  
 
Směrnice Komise 2009/106/ES ze dne 14. srpna 2009, kterou se mění směrnice Rady o 
ovocných šťávách a některých podobných produktech určených k lidské spotřebě, termín pro 
provedení transpozice: 1. ledna 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
335/1997 Sb. ze dne 12. prosince 1997, kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě 
nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a 
ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droţdí, který měl nabýt účinnosti dne 1. ledna 
2011. 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2011/0059 ze dne 27. ledna 2011) 
 

 Dále je ještě 14 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. 226 
Smlouvy. Jsou to: 

 
Ministerstvo dopravy: 
 
Směrnice Komise 2010/52/EU ze dne 11. srpna 2010, 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, termín pro provedení transpozice: 1. března 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu 
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vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané datum 
nabytí účinnosti dne 1. dubna 2011 (22. února 2011 ukončeno připomínkové řízení). 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu: 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/122/ES ze dne 14. ledna 2009 o ochraně 
spotřebitele ve vztahu k některým aspektům smluv o dočasném uţívání ubytovacího zařízení 
(timeshare), o dlouhodobých rekreačních produktech, o dalším prodeji a o výměně, termín 
pro provedení transpozice: 23. února 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena: 
- Zákonem č. 28/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, a další související zákony, který byl vydán ve Sbírce zákonů dne 
18. února 2011 a nabyl účinnosti dne 23. února 2011 
 - Návrhem nařízení vlády o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné 
uţívání ubytovacího zařízení nebo s tím spojené sluţby, předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. ledna 2012. 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se 
mění směrnice 98/70/ES, pokud jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, 
zavedení mechanismu pro sledování a sníţení emisí skleníkových plynů, a směrnice Rady 
1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva pouţívaného plavidly vnitrozemské plavby, a 
kterou se ruší směrnice 93/12/EHS, termín pro provedení transpozice: 31. prosince 2010. 
Transpozice směrnice bude dokončena: 
- Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), předpokládané datum nabytí účinnosti 
dne 1. června 2011 (předloţeno Parlamentu ČR 2. 3. 2011) 
- Vyhláškou č. 133/2010 Sb., o poţadavcích na pohonné hmoty, o způsobu sledování a 
monitorování sloţení a jakosti pohonných hmot a o jejich evidenci (vyhláška o jakosti a 
evidenci pohonných hmot), vydáno ve Sbírce zákonů dne 13. května 2010 
- Návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a 
čerpacích stanicích pohonných hmot, ve znění pozdějších předpisů (schváleno Parlamentem 
ČR dne 3. března 2011) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/72/ES ze dne 13. července 2009 o 
společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou a o zrušení směrnice 2003/54/ES, termín 
pro provedení transpozice: 3. března 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 
Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně 
některých zákonů (energetický zákon), předpokládané datum nabytí účinnosti dne 30. dubna 
2011. 
 
Ministerstvo zdravotnictví: 
 
Směrnice Komise 2009/150/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky flokumafenu do 
přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení transpozice: 30. září 2010. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 
Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. září 2011 (25. ledna 2011 ukončeno připomínkového řízení). 
 
Směrnice Komise 2009/151/ES ze dne 27. listopadu 2009, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky tolylfluanidu do 
přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení transpozice: 30. září 2010. 
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Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 
Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. září 2011 (25. ledna 2011 ukončeno připomínkového řízení). 
 
Směrnice Komise 2010/5/EU ze dne 8. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky akrylaldehyd do přílohy I 
uvedení směrnice, termín pro provedení transpozice: 31. srpna 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, předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. září 2011 (25. ledna 2011 ukončeno připomínkového řízení). 
 
Směrnice Komise 2010/7/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky fosfidu hořečnatého 
uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice, termín pro provedení transpozice: 
31. ledna 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 
Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. září 2011 (25. ledna 2011 ukončeno připomínkového řízení). 
 
Směrnice Komise 2010/8/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin, sodná sůl, do přílohy I 
uvedené směrnice, termín pro provedení transpozice: 31. ledna 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 
Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. září 2011 (25. ledna 2011 ukončeno připomínkového řízení). 
 
Směrnice Komise 2010/9/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem rozšíření zařazení účinné látky fosfidu hlinitého 
uvolňujícího fosfin do přílohy I uvedené směrnice jako přípravek typu 18, jak je definován v 
příloze V uvedené směrnice, termín pro provedení transpozice: 31. ledna 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 
Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. září 2011 (25. ledna 2011 ukončeno připomínkového řízení). 
 
Směrnice Komise 2010/10/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky brodifakum do přílohy I 
uvedené směrnice, termín pro provedení transpozice: 31. ledna 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 
Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. září 2011 (25. ledna 2011 ukončeno připomínkového řízení). 
 
Směrnice Komise 2010/11/EU ze dne 9. února 2010, kterou se mění směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky warfarin do přílohy I uvedené 
směrnice, termín pro provedení transpozice: 31. ledna 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 
Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. září 2011 (25. ledna 2011 ukončeno připomínkového řízení). 
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Směrnice Komise 2011/8/EU ze dne 28. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, 
pokud jde o omezení pouţívání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích, termín pro 
provedení transpozice: 15. února 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
38/2001 Sb., o hygienických poţadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a 
pokrmy, předpokládané datum nabytí účinnosti dne 1. dubna 2011. 
 
ÚNMZ: 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti 
hraček, termín pro provedení transpozice: 20. ledna 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena: 
- Návrhem nařízení vlády, kterým se stanoví technické poţadavky na hračky, předpokládané 
datum nabytí účinnosti dne 20. července 2011 
- Zákonem č. 490/2009 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení 
Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví poţadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem, týkající se uvádění výrobků na trh, který byl vydán ve Sbírce zákonů dne 31. prosince 
2009  
- Zákonem č. 34/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který byl 
vydán ve Sbírce zákonů dne 18. února 2011 

 
RNDr. K. Popadičová sdělila informace o aktuálním stavu projednávání technických 
předpisů v pracovních orgánech EU: 
 

 Pracovní orgány Rady EU  
Přehled jednotlivých komunitárních předpisů z oblasti technické harmonizace diskutovaných 
v rámci příslušné pracovní skupiny Rady EU (PS G7 pro technickou harmonizaci) v rámci 
řádného legislativního postupu, včetně stavu jejich projednávání, je uveden na následujících 
stránkách ve formě tabulky.  
V uplynulém období bylo přijetím ukončeno projednávání návrhů z oblasti stavebních 
výrobků a metrologie. V oblasti motorových vozidel byly staţeny z projednávání dva návrhy, 
a to z důvodů nevyjasněného právního základu. 
K datu jsou aktivní čtyři pracovní podskupiny PS G7 projednávající návrhy z oblasti textilií, 
motorových vozidel, prekurzorů výbušnin a nebezpečných látek. 
 

Návrhy projednávané v rámci řádného legislativního postupu 
 

Návrh Gestor 
(za PS/za 
předpis) 

Stav projednávání 

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 ČR vyslovila po vyjasnění otázky týkající se úpravy pro prvotní 
EHS ověření souhlas (dle výkladu právní služby Rady znamená 
navrhované doplnění textu, že ustanovení transpozičních 
předpisů nezbytná pro proces prvotního ES ověření budou 
ponechána v platnosti) s kompromisním textem, který je 
výsledkem dohody mezi EP a Radou, a je založený na zrušení 
navrhovaných směrnic až na základě plánované revize 
Směrnice o měřicích přístrojích. Tento text byl odsouhlasen 
dne 21.2.11 Radou pro zemědělství a rybolov a dne 18.3.2011 
byl zveřejněn v OJ EU L71 vol. 54. 
http://eur-
lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:071:SOM:CS:HTML 
 

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:071:SOM:CS:HTML
http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2011:071:SOM:CS:HTML
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STAVEBNÍ VÝROBKY 
Návrh nařízení EP a Rady, kterým 
se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh 

ÚNMZ/ÚNMZ Bylo dosaženo dohody mezi Radou, EP a EK. Dne 28. 2. 11 byl 
Radou pro dopravu, telekomunikaci a energetiku přijat 
v bodech A text Nařízení ve znění odsouhlaseném CRP I dne 
23. 2. 11. Očekává se zveřejnění v OJ EU. Toto nařízení 
vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v OJ EU. 
Avšak články 3 až 28, 36 až 38, 56 až 63, 65 a 66 a přílohy I, II, 
III a V se použijí ode dne 1. července 2013. Finální český text 
předmětného nařízení je dostupný na adrese: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/pe00/pe00005-
re01.cs11.pdf 

NÁZVY A OZNAČOVÁNÍ TEXTILIÍ  
Návrh Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady o názvech 
textilií a souvisejícím označováním 
textilních výrobků etiketami 

ÚNMZ/MPO Návrh se nachází ve 2. čtení. EP dne 28.2.2011 předložil Návrh 
doporučení pro 2. čtení, ve kterém stále trvá na zavedení 
povinného označování zemí původu pro textilní výrobky ze 
třetích zemí a dobrovolné označování pro výrobky z EU. ČR, 
v souladu s uplatňovanou dlouhodobou pozicí, podporuje u 
označování země původu negativní stanovisko Rady 
(problematika povinného značení původu některých výrobků 
dovážených ze třetích zemí je řešena již od roku 2005 v PS pro 
obchodní otázky a také byla v říjnu 2009 diskutována ve 
Výboru pro obchodní politiku). ČR chápe snahy o zavedení 
označení „Made in …“ jako snahy o zavedení další, zbytečné 
překážky obchodu, které povede ke zvýšení nákladů 
a administrativní zátěže. ČR je toho názoru, že debata o 
označování země původu pro výrobky ze třetích zemí by měla 
být i nadále vedena v kontextu návrhem Nařízení „Made in“. 
ČR dále v souladu s většinovou pozici Rady nemůže podpořit 
EP požadované zavedení označování netextilních částí, které 
pocházejí ze zvířat a zavedení jazykově nezávislých symbol pro 
označování textilií. K datu probíhají diskuse na úrovni PS 
s cílem nalézt řešení, které by bylo přijatelné pro všechny tři 
instituce. 

PREKURZORY VÝBUŠNIN 
Návrh nařízení EP a Rady o uvádění 
prekurzorů výbušnin na trh a jejich 
používání 

ÚNMZ/ČBÚ Hlavním cílem návrhu je omezit přístup obecné veřejnosti 
k některým chemickým substancím, které mohou být použity 
k domáckému zhotovování výbušnin a mohou tak 
představovat bezpečnostní riziko. Za příslušníka obecné 
veřejnosti je považována fyzická osoba, jež jedná za účelem, 
který nelze považovat za provozování jejího obchodu nebo 
živnosti anebo výkonu svobodného povolání (tj. – není 
podnikatelem v oboru nakládání s prekurzory výbušnin). 
Prekurzorů výbušnin je vytipováno celkem 8, u nichž bude 
vyžadováno pro obecnou veřejnost povolení; dalších 7 
představuje seznam látek, u nichž se povinně hlásí podezřelé 
operace. K datu probíhá první kolo projednávání 
paragrafovaného znění návrhu. Z diskuse vyplývá, že není mezi 
členskými státy v mnoha oblastech shoda nad 
obsahem návrhu (sporné jsou především: otázka nutnosti 
zavedení systému udělování povolení a jeho konkrétní 
podoba, otázka ochrany osobních údajů v souvislosti 
s režimem udělování povolení aj. Některé ČS zpochybnily 
zvolený právní základ – čl. 114 SFEU). 

NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
Návrh nařízení EP a  Rady, kterým 

ÚNMZ/MŽP Nařízení (ES) č. 648/2004 o detergentech harmonizuje uvádění 
detergentů na trh z hlediska jejich označování a biologické 

http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/pe00/pe00005-re01.cs11.pdf
http://register.consilium.europa.eu/pdf/cs/11/pe00/pe00005-re01.cs11.pdf
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se mění nařízení (ES) č. 648/2004, 
pokud jde o používání 
fosforečnanů a jiných sloučenin 
fosforu v domácích pracích 
prostředcích  

rozložitelnosti povrchově aktivních látek, jež obsahují. Cílem 
návrhu změny tohoto nařízení je zavedení omezení obsahu 
fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu v pracích prášcích pro 
domácnost, tak, aby se snížil podíl detergentů na celkové 
eutrofizaci povrchových vod v EU, a to v souladu se závěry 
hodnocení a posouzení dopadů provedených Komisí podle 
článku 16 nařízení (ES) č. 648/2004. EK zadala řadu studií, 
vypracované studie poskytly základ pro konzultace s ČR. Na 
základě stanovisek zaslaných členskými státy Komise 
předložila tento návrh nařízení, který odpovídá níže zmíněné 
možnosti 4, resp. upravené možnosti 3. Prací prášky pro 
domácnost se nesmí uvádět na trh, pokud se celkový obsah 
fosforu rovná nebo je větší než 0,5 % hmotnostních. 
Ustanovení navrhovaná v nařízení budou účinná od 1. ledna 
2013. K datu bylo ukončeno první kolo projednávání 
paragrafovaného znění návrhů (kromě bodů odůvodnění), 
připomínky ČS (rozšíření oblasti působnosti návrhu, doplnění 
definic, způsob stanovení limitu pro použití fosforu, limitace 
možností ČS přijmout národní právní úpravu tam, kde není 
upraveno na evropské úrovni, přechodné období) budou 
zapracovány do nového kompromisního textu formou 
poznámek pod čarou. 

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

ÚNMZ/MD K datu probíhá 1. kolo projednávání paragrafovaného znění 
návrhu, jehož cílem je stanovit harmonizovaná pravidla pro 
výrobu zemědělských a lesnických vozidel (zejména traktorů) 
a jejich přípojných vozidel, zjednodušit a dále harmonizovat 
systém EU schválení typu pro daná vozidla. Pozice ČR k návrhu 
je souhlasná, návrh mimo jiné doplňuje obdobnou legislativu 
pro automobily a přípojná vozidla. V současné době je 
projednávání zaměřeno na sjednocení všech aspektů 
schvalovacího procesu u těchto vozidel a u dvou a tříkolových 
vozidel. Je tedy projednáváno souběžně s tímto návrhem (viz. 
další řádka této tabulky). Dosud nebyla předložena 
připomínka tak zásadní, aby tím bylo ovlivněno další 
projednávání.  

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

ÚNMZ/MD K datu probíhá 1. kolo projednávání paragrafovaného znění 
návrhu, který se týká vozidel kategorie L (vozidla se dvěma, 
třemi nebo čtyřmi koly, jako jsou dvoukolové a tříkolové 
mopedy, dvou a tříkolové motocykly a motocykly 
s postranními vozíky, a čtyřkolová vozidla označovaná jako 
čtyřkolky a mini automobily). Požadavky na vozidla uváděné 
v současně platných 15 dílčích směrnicích by měly být v zásadě 
shrnuty v tomto nařízení, a pokud je to možné nahrazeny 
adekvátními předpisy EHK/OSN. V současné době je 
projednávání zaměřeno na sjednocení všech aspektů 
schvalovacího procesu u těchto vozidel a u zemědělských a 
lesnických vozidel. Je tedy projednáváno souběžně s tímto 
návrhem (viz. předchozí řádka této tabulky). Dosud nebyla 
předložena připomínka tak zásadní, aby tím bylo ovlivněno 
další projednávání. 
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Návrh rozhodnutí Rady o 
povinném používání předpisu 
Evropské hospodářské komise 
Organizace spojených národů 
(EHK/OSN) č. 100 pro schvalování 
motorových vozidel z hlediska 
elektrické bezpečnosti. 

ÚNMZ/MD Bezpečnostní požadavky, podle nichž by měla být vozidla 
uváděná na evropský trh jednotně konstruována, jsou 
stanoveny v předpisu EHK č. 100, na který EU přistoupila 
rozhodnutím Rady 97/836/ES. Použití předpisů EHK pro účely 
ES schválení typu vozidla pak směrnice 2007/46/ES umožňuje. 
Rada nicméně došla k názoru, že závazné používání předpisu 
EHK č. 100 by mělo být upraveno zvláštním legislativním 
dokumentem, který reaguje především na vzrůstající počet 
elektrických vozidel uváděných na trh a má posílit jeho řádné 
fungování a úroveň bezpečnosti elektromobilů. Bylo staženo 
z projednávání z důvodů nevyjasněného právního základu 
návrhu. 

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

ÚNMZ/MD Navrhované rozhodnutí obsahuje přehled aktů, kterými 
Společenství přistoupilo na konkrétní předpisy EHK/OSN, v čl. 
1 jsou pak uváděny lhůty pro uplatňování předpisů vč. jejich 
sérií změn a doplňků, a to jak pro schvalování nových typů 
vozidel a komponentů, tak i pro případnou registraci nebo 
prodej. V příloze I je uveden seznam předpisů EHK/OSN jejichž 
použití je povinné, vč. posledních změn a data jejich vstupu 
v platnost. 
Bylo staženo z projednávání z důvodu nevyjasněného právního 
základu. 
 

Návrh směrnice EP a Rady, kterou 
se mění směrnice 2000/25/ES, 
pokud jde o ustanovení o 
traktorech uváděných na trh 
v rámci přechodného režimu 
 

UNMZ/MD Směrnice 2002/25/ES o opatřeních proti emisím plynných 
znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů 
používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, 
upravuje nejvyšší úroveň emisí oxidu uhelnatého (CO), 
uhlovodíků (HC), oxidů dusíku (NOx) a částic ze vznětových 
motorů zabudovaných do zemědělských a lesnických traktorů. 
Mezní hodnoty emisí jsou zaváděny v několika etapách a 
dokument připravuje půdu pro uplatňování „přechodného 
režimu“, podle něhož může výrobce motorů uvést na trh 
omezený počet motorů, které splňují pouze mezní hodnoty 
emisí předcházející etapy. Probíhá 1. kolo projednávání 
paragrafovaného znění návrhu v kontextu připomínek 
předložených Výborem ENVI EP. Dosud nebyla předložena 
připomínka tak zásadní, aby tím bylo ovlivněno další 
projednávání. 

Návrh směrnice EP a Rady, kterou 
se mění směrnice 2000/25/ES, 
pokud jde o uplatňování etap 
mezních hodnot emisí na 
úzkorozchodné traktory 

ÚNMZ/MD Směrnice 2000/25/ES o opatřeních proti emisím plynných 
znečišťujících látek a znečišťujících částic z motorů 
používaných k pohonu zemědělských a lesnických traktorů, 
upravuje v souladu se směrnicí 97/68/ES (změněnou směrnicí 
2004/26/ES) o emisích z motorů nesilničních mobilních strojů 
nejvyšší úroveň emisí oxidu uhelnatého (CO), uhlovodíků (HC), 
oxidů dusíku (NOx) a částic ze vznětových motorů 
zabudovaných do zemědělských a lesnických traktorů.  
Podle této směrnice jsou mezní hodnoty emisí zaváděny v 
několika etapách, přičemž dokument připravuje půdu pro 
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dosažení shody s ustanoveními směrnice 97/68/ES. Návrh byl 
poprvé představen PS G7 dne 3.2.11 a proběhla úvodní 
diskuse. Dosud nebyla předložena připomínka tak zásadní, aby 
tím bylo ovlivněno další projednávání. 

 
 
V rámci komitologického regulativního postupu s kontrolou (tj. dle článku 290 SFEU – akty 
v přenesené pravomoci) jsou projednávány příslušné změny legislativy z oblasti motorových 
vozidel. 
 
Podrobnější a aktuální informace o průběhu projednávání výše uvedených agend lze získat 
na webových stránkách Úřadu v části „Rámcové vztahy EU“, případně na adrese 
radaeu@unmz.cz. 
 

 Pracovní orgány EK  
V rámci pracovních orgánů EK (expertní skupiny, stálé výbory) jsou projednávány otázky 
aplikace jednotlivých směrnic Nového přístupu a jejich revize v návaznosti na přijetí Nového 
legislativního rámce. V uplynulém období se jednalo o oblast měřicích přístrojů, ochranných 
osobních prostředků, tlakových zařízení, výtahů a zařízení určených pro použití v oblastech 
s nebezpečím výbuchu. 
Otázka přístupu a provedení revize směrnic Nového přístupu v návaznosti na Nový 
legislativní rámec je diskutována také v rámci poradní skupiny EK SOGS (Skupina vyšších 
úředníků pro politiku normalizace a posuzování shody). Bylo tomu tak i na posledním 
zasedání dne 8. 12. 2010. Návrhy nových znění směrnic jsou průběţně projednávány 
v jednotlivých sektorových skupinách EK, a to stále v duchu avizovaného záměru EK, tj. 
čistého přizpůsobení. Připomínky a náměty mimo tento koncept EK odmítla akceptovat s tím, 
ţe budou řešeny aţ v případné pozdější změně příslušné směrnice. Formou bude vydání 
deseti nových směrnic pro vybrané sektory (s odpovídajícím zrušením směrnic nahrazených) 
a doprovodného „chapeau“, tedy zastřešujícího, dokumentu. O jeho formátu zatím (k 8. 
prosinci 2010) Evropská komise nemá jasno. Nové směrnice vzniknou přepracováním 
(recast) příslušných stávajících platných směrnic. Stále platí termín pro předloţení těchto 
návrhů, tj. do konce března. 
Poradní skupina SOGS se také zabývala otázkou revize evropské normalizace, byl 
diskutován materiál týkající se moţných přístupů ke strategii evropské normalizace na 
období 2020. 
Obě výše uvedené témata jsou na programu dalšího jednodenního zasedání SOGS dne 
1. 4. 2011. Dle předběţného programu EK podá podrobnější informace. 
 
 
Ing. J. Kaňka, PhD. (ČBÚ) sdělil, ţe Český báňský úřad se stal hlavním gestorem za „Návrh 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich 
pouţívání.“ (dále jen „Nařízení“) dnem 18. 10. 2010 v databázi ISAP. Při přidělení gesce 
se vycházelo zejména z názvu Nařízení, nikoli z jeho obsahu, a proto byl tento dokument 
přidělen resortu, který má ve své kompetenci nakládání s výbušninami. Po zveřejnění 
Nařízení bude otázka gesce znovu otevřena.  
Návrh Nařízení byl poprvé projednán v pracovní skupině Rady pro technickou harmonizaci  
G7  dne 26. ledna 2011 na společném jednání s pracovní skupinou pro boj proti terorismu. 
Na tomto jednání bylo rozhodnuto, ţe tento dokument bude projednáván nadále pouze v 
pracovní skupině G7. Na tomto jednání zazněla řada výhrad zejména ke způsobu 
rozšiřování přílohy, která obsahuje regulované chemikálie, a dále k dopadům po přijetí tohoto 
dokumentu v jednotlivých členských státech. Na jednání v únoru se začal projednávat vlastní 
text, ale jiţ zde bylo naznačeno, ţe s předloţeným textem řada členských států nesouhlasí. 
Nejsou totiţ známy přesné dopady na výrobce, prodejce nebo spotřebitele. Za tímto účelem 
byla zaslána dne 8. 3. 2011 všem členským státům kompletní dopadová studie, která se 

mailto:radaeu@unmz.cz
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zabývá pouze celkovým zatíţením v rámci EU. Pouze u několika zemí byly analyzovány i 
částečné dopady na národní úrovni. 
Podrobnou analýzou předloţeného Návrhu nařízení a orientačním prolistováním Dopadové 
studie bylo zjištěno, ţe: 

1. Nařízení se týká omezení prodeje určitých chemických látek určených k běţnému 
pouţití, nikoli k výrobě výbušnin. Jedná se o hnojiva, čisticí prostředky, odlakovače 
apod.  

2. Není jisté, zda sníţením koncentrací bude moţno některé látky i nadále vyuţít k těm 
účelům, kterým slouţí dnes v původních koncentracích. 

3. Dopadovou studii nelze vyuţít k posouzení dopadů na českém trhu po zavedení 
tohoto Nařízení jako podkladu pro zpracování Rámcové pozice. 

4. Český báňský úřad jiţ avizoval odboru kompatibility Úřadu vlády, ţe po schválení 
Nařízení odmítne gesci za zavedení tohoto Nařízení v ČR z těch důvodů, ţe nemá 
ani prostředky ani kompetence, aby zajišťoval kontrolu na trhu s vybranými 
chemikáliemi, které nejsou primárně určeny pro výrobu výbušnin. 

5. Český báňský úřad nemůţe v rozsahu svých kompetencí oslovit výrobce těchto 
chemikálií (jako např. aceton, peroxid vodíku, dusíkatá hnojiva, chloristany apod.) se 
ţádostí o informace týkající se výroby, prodeje, spotřeby. Za tímto účelem nemůţe 
oslovit ani prodejce.  

6. Předpokládají se i zvýšené výdaje na státní rozpočet po zavedení tohoto Nařízení 
spojené s vyřizováním povolení k prodeji k pouţití určitých chemikálií v 
domácnostech. 

7. Je nezbytné zahájit v předstihu jednání o gesci s cílem najít resort, který se 
chemickými látkami a jejich uváděním na trh zabývá, aby čas vymezený pro 
transpozici nebyl promarněn jednáními o novém přidělení gesce. 

 
 
V návaznosti na vystoupení Ing. J. Kaňky, PhD. vznikla rozsáhlá diskuze, které se zúčastnili 
JUDr. M. Sníţek (MV), Ing. V. Stříteský (Svaz obchodu ČR), RNDr. K. Popadičová, Ing. M. 
Chloupek a Ing. M. Holeček. Výsledkem diskuze je shoda v potřebě uspořádání koordinační 
schůzky mezi zainteresovanými subjekty (ČBÚ, MPO, MV, MZe a další) s cílem dohodnout 
další postup a zpracování Rámcové pozice ČR pro účely dalšího jednání Rady k tomuto 
tématu. Schůzka bude iniciována po dohodě mezi ÚNMZ a ČBÚ. 
 
 

2. Informace o legislativních úkolech (všichni členové, stav, termíny) 
 
Igor Švarc informoval o legislativních úkolech ÚNMZ: 
 
1. Nařízení vlády o technických poţadavcích na hračky +  
Novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických poţadavcích na výrobky  

 transpozice nové směrnice o bezpečnosti hraček 2009/48/ES 

 1. směrnice dle NLF = dalekosáhlé změny, nutnost rozšířit zmocnění 
 
Novela: publikována 26. 1. 2011 jako zákon č. 34/2011 Sb., účinnost 20. 7. 2011 
NV: publikace v nejbliţší době (po podpisu Kocourka a Nečase), účinnost 20. 7. 2011, 
přechodné období pro chemii 20. 7. 2013 
 
2. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických poţadavcích 
na strojní zařízení 

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

 nově poţadavky na ochranu ţivotního prostředí, ostatní zachovány 
 
NV: v mezirezortu do 23. 3. 2011 



10 

 

Termín implementace: 15. 6. 2011, účinnost 15. 12. 2011 
 
3. Navrhované nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (CPR) 

 má nahradit směrnici o stavebních výrobcích 89/106/EHS – NV č. 190/2002 Sb. 
 
Stav nařízení v EU: 28. 2. 2011 přijala Rada EU finální znění konsolidovaného textu, 
účinnost se předpokládá 1. 7. 2011, většina účinná od 1. 7. 2013 
 
Nutnost přizpůsobení zákona č. 22/1997 Sb., většina slučitelná díky zákonu č. 34/2011 Sb. 
(o technických poţadavcích na výrobky) 
 
Dále Igor Švarc uvedl prezentaci na téma Technické normy v právních předpisech: 
 
Technické normy 
Odborné technické dokumenty obsahující pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky 
činností nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a sluţby 
vyhovovaly danému účelu. 
 
České technické normy 
Normy přijaté podle zákona č. 22/1997 Sb. (dále jen „Zákon“) prostřednictvím ÚNMZ, ať uţ 
původní nebo převzaté z EU nebo zahraničí. 
 
§ 4a „Zákona“ dále rozlišuje: 
 
1) Harmonizované české technické normy 
Přejímají poţadavky harmonizovaných evropských norem. 
Slouţí ke specifikaci technických poţadavků v oblastech pokrytých předpisy EU (nový 
přístup k technické harmonizaci a normalizaci). Předpis samotný stanoví pouze obecné 
poţadavky, které je nutné dodrţet. Norma uvádí konkrétní (optimální) možnost jejich 
splnění. 
 
2) Určené normy 
Slouţí ke specifikaci technických poţadavků tam, kde tak rozhodne Úřad po dohodě s 
ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichţ působnosti se příslušná oblast týká. 
 
České technické normy nejsou obecně závazné, coţ je výslovně uvedeno v § 4 odst. 1 větě 
druhé „Zákona“. Jejich pouţívání je výhodné, nicméně dobrovolné. Technické poţadavky je 
moţné splnit jiným způsobem, pokud poskytuje srovnatelnou úroveň ochrany oprávněných 
zájmů. Tím je zaručeno, ţe se nebude bránit inovacím, které nebyly dosud normovány. 
Normy poskytují pouze předpoklad shody – jejich splněním jsou automaticky splněny obecné 
poţadavky. Alternativní postup se musí zdokumentovat. 
 
Problém: Některé právní předpisy obsahují odkaz na technické normy, přičemţ způsob 
odkazování není v legislativní praxi řešen jednotně.  
 
Existují dva základní druhy odkazu: 
 
a) Nevýlučný (indikativní): 
Norma je jedním ze způsobů splnění právního poţadavku. Princip dobrovolnosti je 
respektován. Příkladem je i předpoklad shody vyjádřený v § 4a odst. 3 „Zákona“.  
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b) Výlučný 
Norma je jediným způsobem splnění právního poţadavku. Norma tak doplňuje nekompletní 
právní poţadavek, stává se de facto součástí právního předpisu, a tudíţ je závazná pro 
oblast jím upravenou. 
 
Podle názoru ÚNMZ (a dalších správních úřadů) je pouţívání výlučného odkazu nesprávné. 
Porušuje princip dobrovolnosti předepsaný v §4 „Zákona“. Toto ustanovení má obecnou 
platnost v oblasti norem, kterou jako jediné v rámci právního řádu ČR komplexně upravuje. 
Odkaz navíc obvykle obsahují podzákonné předpisy; nelze tedy hovořit o specialitě vůči 
„Zákonu“. Z praktického hlediska zezávaznění norem brání vyuţití nových, inovativních 
řešení. Normy rovněţ zásadně nejsou veřejně a bezplatně dostupné. Adresátům právního 
předpisu jsou tak ukládány povinnosti, se kterými se ani nemohou seznámit obvyklým 
způsobem (Sbírka zákonů). 
 
Posledně uvedené bylo hlavním důvodem, proč Veřejný ochránce práv podal Ústavnímu 
soudu návrh na zrušení vyhlášky MV č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách poţární 
ochrany staveb. ÚS v nálezu č. 40/08 ze dne 26. 5. 2009 zejména konstatoval rozdělení 
odkazů na technické normy na výlučné a indikativní. Samotný návrh zamítl, neboť předpis 
nadřazený vyhlášce (zákon č. 133/1985 Sb. o poţární ochraně) umoţňuje v § 99 i jiný neţ 
normový postup (jde tedy o indikativní odkaz). Navíc uznal argumentaci MV, ţe předmětná 
norma je veřejně a bezplatně dostupná, jelikoţ je moţné do ní nahlédnout na hasičských 
záchranných sborech krajů. 
 
Navrhované řešení:  
Důsledně uplatňovat princip nevýlučného odkazu a vyuţití určených norem. Nejedná se 
přitom o odkazování na § 4a „Zákona“, ale o převzetí tohoto principu do právních předpisů 
jiných rezortů. Institut určené normy je koncipován dostatečně široce, aby mohl být vyuţit i 
mimo primární oblast „Zákona“ (uvádění výrobků na trh). 
 
Na půdě ÚNMZ vznikl za tímto účelem komplexní materiál popisující problematiku. Dále byl 
vypracován návrh na úpravu legislativních pravidel vlády, aby byl zajištěn jednotný postup při 
přípravě legislativních návrhů. Jedná se o doplnění čl. 45 o poţadavek přednostního 
vyuţívání indikativního odkazu; výlučný odkaz má být pouţíván jen výjimečně a vţdy 
s řádným odůvodněním. 
Obojí bylo konzultováno s VOP a MPO. 
 
Návrh byl zaslán Úřadu vlády (Sekci předsedy Legislativní rady vlády) prostřednictvím MPO. 
Ministerstvo dlouhodobě aktivně podporuje pouţívání indikativních odkazů (zejména 
prostřednictvím připomínek k návrhům právních předpisů) jako součást celkové snahy o 
zajištění jednotnosti a transparentnosti legislativy. 
 
Ing. J. Šenk, CSc. (AAAO) navrhoval zváţit moţnost vyuţití postupu, který je standardní při 
tvorbě harmonizovaných evropských norem, tj. návrh Mandátů, které by poţadovaly 
vytvoření ČSN na podporu legislativy. 
Ing. M. Holeček poznamenal, ţe zajistit takový systém pro ČR by bylo náročné a drahé. 
Poukázal na praxi s Mandáty evropských norem. Zatím se o takové změně neuvaţuje.  
 
 

3. Informační povinnosti dle směrnice 98/34/ES 
 
Mgr. Irena Lopojdová uvedla, ţe Česká republika zaslala k notifikaci od minulého KTPO 
(20. 10. 2010) 18 nových notifikací návrhů technických předpisů, a to: 
 
2010/0771/CZ - Ministerstvo zdravotnictví České republiky - Technické nóty pro 
farmaceutické látky a přípravky předloţené k veřejnému šetření (připojené texty) --- předpis 
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se týká následujících farmaceutických látek a přípravků: Cannabis sativae oleum, Ethanolum 
70%, Acidi borici et acidi salicylici solutio ethanolica cum glycerolo, Acidi borici et acidi 
salicylici solutio ethanolica cum resorcinolo, Acidi borici solutio ethanolica, Argenti 
diacetyltannatis albuminati rhinoguttae, Magnesii sulfatis solutio 20%; konec tříměsíčního 
období pozastavení prací:  14. 3. 2011.  
 
2010/0773/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená 
měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: 
„laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 0,1 %; konec tříměsíčního období pozastavení 
prací: 14. 3. 2011. 
 
 2010/0774/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená 
měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: 
„laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou dílku menší nebo rovnou 0,5 kg • m-3“; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 15. 3. 2011.     
2010/0776/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená 
měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: 
„měřidla aktivity diagnostických a terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům“; 
konec tříměsíčního období pozastavení prací: 15. 3. 2011.   
 
2010/0779/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená 
měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: 
„laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší neţ 1 kg • m-3 s výjimkou hustoměrů na 
měření zrnitosti zemin (Casagrande)“; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 15. 3. 
2011.  
 
2010/0780/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená 
měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: 
„laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 kg • hl-1“; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací:   15. 3. 2011.   
 
2010/0782/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na stanovená 
měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: 
„laboratorní lihoměry s hodnotou dílku menší nebo rovnou 0,2 %"; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 15. 3. 2011.    
  
2011/0011/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Návrh 
Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na 
stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených 
měřidel: „procesní plynové chromatografy pro stanovení energetické hodnoty zemního 
plynu“; konec tříměsíčního období pozastavení prací:  15. 4. 2011.    
2011/0012/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Návrh 
Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na 
stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených 
měřidel: „měřidla pouţívaná pro stanovení terapeutických dávek při lékařském ozáření“; 
konec tříměsíčního období pozastavení prací: 15. 4. 2011.      
 
2011/0013/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) - Návrh 
Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na 
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stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování typu a ověřování stanovených 
měřidel: „měřidla pouţívaná pro stanovení diagnostických dávek při lékařském ozáření“; 
konec tříměsíčního období pozastavení prací: 15. 4. 2011.  
    
2011/0014/CZ - Český báňský úřad - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 165/2002 
Sb., o separátním větrání při hornické činnosti v plynujících dolech, ve znění vyhlášky č. 
56/2007 Sb., vyhláška č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a 
bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, 
ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 4/1994 Sb., kterou se stanoví poţadavky na 
provedení a stavbu objektů a zařízení pro rozvod a izolaci větrů a uzavírání důlních děl, ve 
znění vyhlášky č. 90/2003 Sb., a vyhláška č. 52/1997 Sb., kterou se stanoví poţadavky k 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu při likvidaci hlavních 
důlních děl, ve znění vyhlášky č. 32/2000 Sb. a vyhlášky č. 592/2004 Sb.; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací:  18. 4. 2011.    
 
2011/0056/CZ – Ministerstvo životního prostředí České republiky - Návrh zákona o 
ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší); konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 9. 5. 2011.      
 
 2011/0065/CZ – Ministerstvo financí České republiky - Vládní návrh zákona, kterým se 
mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o ţivnostenském 
podnikání (ţivnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona České národní rady 
č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), ve 
znění pozdějších předpisů; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 11 5. 2011. 
 
2011/0066/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky - Novelizační bod č. 8 
: § 4a (Registrace distributorů pohonných hmot) a § 4b (Registr distributorů pohonných hmot) 
a novelizační bod č. 9 : § 5 odst. 9 písm. c (Provozovatel čerpací stanice je povinen) návrhu 
zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 
pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně 
některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů a 
prováděcí předpis, dle novelizačního bodu č. 29 (v § 11 se dosavadní text označuje jako 
odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: „(2) Ministerstvo financí vydá vyhlášku k 
provedení § 4a odst. 1.“), k provedení novelizačního bodu č. 8 : § 4a (Registrace distributorů 
pohonných hmot) výše uvedeného návrhu zákona - Návrh vyhlášky o stanovení vzorů 
oznámení o zahájení činnosti distributora pohonných hmot a vzorů potvrzení o registraci 
distributorů pohonných hmot; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 11. 5. 2011. 
 
2011/0078/CZ – Ministerstvo životního prostředí České republiky - Návrh zákona o 
regulovaných látkách a fluorovaných skleníkových plynech; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 19. 5. 2011  
 
2011/0069/CZ – Ministerstvo financí České republiky - Návrh vyhlášky o stanovení vzorů 
oznámení o zahájení činnosti distributora pohonných hmot a vzorů potvrzení o registraci 
distributorů pohonných hmot; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 16. 5. 2011. 
2011/0089/CZ - Ministerstvo životního prostředí České republiky - Návrh nařízení vlády, 
kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších 
podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 30. 5. 2011. 
 
2011/0096/CZ – Státní úřad pro jadernou bezpečnost - Návrh zákona, kterým se mění 
zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém vyuţívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový 
zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 
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634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů; konec tříměsíčního 
období pozastavení prací: 3. 6. 2011. 
 
Připomínky zaslané z České republiky k notifikacím ostatních členských států: 
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil připomínku 
ke španělské notifikaci 2010/0754/E - Návrh královského výnosu, kterým se schvaluje 
„předpis pro ocelové konstrukce (španělská zkratka EAE). Česká republika uvedla, ţe 
předpis uvádí ve věci akreditace (v kapitole XIX, část 81, článek 81.2.2.1, druhý odstavec; v 
příloze 10, část A10.6, první odstavec a v příloze 10, část A10.8, první odráţka) odkaz na 
„Royal Decree 2200/1995 of 28 December 1995“. Podle návrhu České republiky by „Royal 
Decree 2200/1995 of 28 December 1995“ měl být v textu nahrazen, nebo podřazen, nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se 
stanoví poţadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a 
kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Akreditace je ve všech členských státech 
upravena jednotně nařízením EP a Rady č. 765/2008. 
 
K českým notifikacím byly uplatněny následující ţádosti o doplňující informace, připomínky a 
podrobná stanoviska: 
 
K notifikaci Ministerstva zemědělství České republiky – 2010/0557/CZ - Návrh vyhlášky, 
kterou se mění vyhláška č. 335/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) 
zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, pro nealkoholické nápoje a koncentráty k přípravě 
nealkoholických nápojů, ovocná vína, ostatní vína a medovinu, pivo, konzumní líh, lihoviny a 
ostatní alkoholické nápoje, kvasný ocet a droţdí, ve znění pozdějších předpisů - byla 
uplatněna připomínka Itálií. Itálie zmíněnému návrhu vytýká, ţe definice „brandy“ a „rumu“, 
stanovené v článku 16 písm. d), e) a f), nejsou v souladu s ustanoveními článku 9 nařízení 
(ES) č. 110/2008 o definici, popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných 
označení lihovin.  Česká republika na připomínku Itálie jiţ odpověděla. 
K Itálii se dále připojila Litva a uplatnila připomínku týkající se označování výrobků v návrhu 
obchodními názvy jako „minerální voda ochucená“ nebo „pramenitá voda ochucená“. Česká 
republika na připomínku Litvy jiţ odpověděla. 
K téţe notifikaci uplatnila ještě připomínku Velká Británie, která vyjádřila obavy, ţe některé 
články uvedené vyhlášky nejsou v souladu s poţadavky nařízení č. 110/2008 o definici, 
popisu, obchodní úpravě, označování a ochraně zeměpisných označení lihovin a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES o ze dne 20. března 2000 o sbliţování právních 
předpisů členských států týkajících se označování potravin, jejich obchodní úpravy a 
související reklamy. Česká republika na připomínku Velké Británie jiţ odpověděla. 
K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (Licenční správa) – 
2010/0645/CZ - Návrh nařízení vlády ze dne .... 2010, o stanovení některých výrobků, 
podmínek, za nichţ lze uskutečnit jejich dovoz a vzoru ţádosti o udělení povolení - byla 
uplatněna připomínka Evropskou komisí. Evropská komise nás mimo jiné vyzvala k revizi 
seznamu pyrotechnických výrobků obsaţeném v notifikovaném návrhu s cílem zajistit 
konzistenci se seznamem pyrotechnických výrobků v normě EN-15947-2. Česká republika 
na připomínku zatím neodpověděla.  
Připomínky a reakce uplatněné Českou republikou k návrhům mandátů na normy: 
K návrhu mandátu na normy – doc. 51/2010 – “Standardisation mandate addressed to 
CEN to amend EN 71-1:2005 + A9:2009 ‘Safety of toys – Part 1: Mechanical and 
Physical Properties’ with regard to certain aquatic toys“ vyjádřila Česká republika svůj 
postoj, ţe k převzetí poţadavků a metod zkoušení z normy EN 15649-3 nemá připomínky. Je 
však třeba přesněji klasifikovat tyto hračky, aby bylo jasné, do jaké A skupiny by měly 
náleţet (viz norma EN 15649-3). Dále je nutné vzhledem k existenci mandátu M/464  - 
“Childe care articles: cluster 1(drowning risks) - bath rings, bath aids, bath tubs and stands“ 
přesně klasifikovat výrobky a vyhnout se tak duplicitnímu zpracování. 
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K doc. 52/2010 – “Standardisation mandate addressed to CEN to amend EN 71-1:2005 
+ A9:2009 ‘Safety of toys – Part 1: Mechanical and Physical Properties’ with regard to 
items that are propelled into free flight by a child releasing an elastic band“ – uplatnila 
Česká republika připomínku, ve které uvedla, ţe zařazení těchto hraček přinese problémy s 
maximální hodnotou kinetické energie. V souvislosti s pouţitelnými vnitrostátními předpisy 
České republiky týkajícími se střelných zbraní a střeliva (zákon č. 119/2002 Sb., o střelných 
zbraních a střelivu, ve znění pozdějších předpisů), Česká republika navrhla, aby napínací 
síla pro hračky otázka byla omezena tak, aby toto omezení nebylo vyšší neţ 150 N. 
Česká republika vyjádřila písemně svou podporu při hlasování ve Výboru 98/34 ve prospěch 
publikování odkazu na normu EN 14682:2007 týkající se provázků a šňůr na stahování na 
dětském oblečení v Úředním věstníku Evropské unie (doc. 01/2011 EN SANCO - 
Compliance of standard EN 14682:2007 on cords and drawstrings on children's 
clothes with the general safety requirement laid down in Directive 2001/95/EC).  
Do bodu 2.3 návrhu mandátu ohledně podpory “European Smart Grid deployment“ (Doc. 
02/2011 Draft Standardisation Mandate to European Standardisation Organisations 
(ESOs) to support European Smart Grid deployment) by mohla být podle stanoviska 
České republiky doplněna zmínka o zprávě JWG. Důvodem je, ţe cíle zprávy JWG (viz 
zejména bod 2.3) a další kapitoly obecně korespondují s návrhem mandátu. 
 
Dále Mgr. I. Lopojdová uvedla následující: 
 

 Práce na rekodifikaci směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES, jsou 
pozastaveny z důvodu připravované revize evropského normalizačního systému. 
Předpokládáme, ţe bliţší informace k uvedenému zazní na zasedání Výboru 98/34, 
který se bude konat dne 15. 4. 2011 v Bruselu. Prozatím jsme neobdrţeli předběţný 
program k tomuto zasedání. Jakmile jej budeme mít k dispozici, bude vypracována 
Instrukce, která bude zaslána členům Subkomise 98/34/ES k eventuelním 
připomínkám a návrhům.  

 

 V současné době organizujeme Seminář 98/34, který se uskuteční v Praze dne 20. 5. 
2011 za přítomnosti dvou zástupců z Evropské komise (DG Enterprise). Seminář 
bude veden v anglickém jazyce a budou na něj pozváni členové KTPO a ředitelé 
legislativních odborů z jednotlivých rezortů. 

 

 Od konce listopadu minulého roku posíláme avíza o nových cizích notifikacích, které 
obsahují prokliky na tyto notifikace. Tato změna nastala, jelikoţ oddělení technických 
překáţek obchodu bylo upozorněno na skutečnost, ţe obsáhlé přílohy zahlcují 
adresátům poštu.  

 

 Přítomní byli upozorněni, ţe s přijetím návrhu předpisu je třeba počkat na obdrţení 
e-mailu od národního kontaktního místa pro směrnici 98/34/ES potvrzujícího, ţe 
v průběhu období pozastavení prací k návrhu nepřišly připomínky ani podrobná 
stanoviska Evropské komise ani členských států. V souvislosti s tímto bylo přítomným 
připomenuto, ţe nedodrţení období pozastavení prací má stejné právní důsledky, 
jako kdyby se nenotifikovalo vůbec. 

 

 Na webových stránkách ÚNMZ v sekci “Kontaktní místo pro směrnici 98/34/ES“ je 
k dispozici aktuální notifikační formulář – FICHE spolu s průvodcem k jeho vyplnění 
v českém jazyce. Dále byl vloţen na webové stránky materiál nazvaný “Neplnění 
povinností stanovených směrnicí 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES a sankce“. 
Tento materiál uvádí, co se rozumí neplněním povinností podle směrnice 98/34/ES, 
ve znění směrnice 98/48/ES a obsahuje judikaturu Evropského soudního dvora 
vztahující se ke zmíněné problematice.  
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 Na závěr byli přítomní poţádáni o zasílání přijatých plných textů, a to bez vyzvání ze 
strany národního kontaktního místa pro směrnici 98/34/ES. Směrnice 98/34/ES, ve 
znění směrnice 98/48/ES, stanoví pro členské státy povinnost zasílat Evropské 
komisi přijaté plné texty bez zbytečného odkladu. Kaţdý přijatý předpis, který byl 
notifikován podle směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES, musí obsahovat 
větu, ţe daný předpis byl oznámen v souladu se směrnicí 98/34/ES, ve znění 
směrnice 98/48/ES. Při oznámení tato věta být obsaţena nemusí, ale při zveřejnění 
jiţ ano. Tato povinnost je stanovena v čl. 12 směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 
98/48/ES. 

 
Ing. M. Chloupek doplnil výše uvedené o informaci, ţe jednání se uskuteční v sále určeném 
pro 80 osob a jednacím jazykem bude angličtina. Zdůraznil, ţe se zde nabízí moţnost 
seznámit se přímo se vzorovými případy a jejich řešením prezentovaným přímo zástupci 
Evropské komise. 
Dále poţádal rezorty o zaslání případných námětů na to, které instituce či orgány by dle 
jejich názoru měly být ještě osloveny, aby se jednání zúčastnily. 

 
PŘESTÁVKA 15 min 

 

4. Neharmonizovaná sféra (NLR, Solvit, PROCOP) 
 
Mgr. B. Hanáková (MPO) sdělila, ţe Odbor 06300 (nyní Odbor mezinárodní 
konkurenceschopnosti), spustil od 1. 1. 2011 nový projekt propojení sluţeb, které nabízí 
podnikatelům. SOLVIT, ProCoP a všechna JKM jsou nyní propojeny společnou databází 
SINPRO a mohou si tak mezi sebou předávat dotazy, které jim přísluší. Do projektu jsou 
zapojeny také zahraniční kanceláře Czech Trade a obchodně-ekonomické úseky ambasád v 
EU. Tento projekt umoţňuje podnikatelům zadat na portálu businessinfo svůj poţadavek 
týkající se jak problému s úřady, tak ţádostí o informace ohledně distribuce výrobků do ČR či 
zahájení podnikání. Podnikatel často nezjišťuje, která sluţba co dělá, nečte si jednotlivé 
popisky, tak se můţe občas stát, ţe se obrátí na nesprávnou sluţbu a pak chodí od jedné k 
druhé a hledá pomoc. Naším cílem je toto eliminovat. Podnikatel zadá dotaz a dál uţ se o nic 
nestará. Dostane aţ závěrečnou odpověď, která by měla být komplexní a měla by vyřešit 
jeho problém.  
 
Například u sluţby ProCoP, která poskytuje informace ohledně poţadavků na výrobky při 
distribuci do ČR, bylo cca 50% dotazů vloţeno právě přes portál businessinfo.  
 
Toto spojení také umoţňuje vytváření znalostní databáze odpovědí, která je pak vyuţívána 
při zpracování dalších dotazů. Společná databáze je také nástrojem ke sledování překáţek 
na vnitřním trhu. 
 
Pokud jde o SOLVIT, byla na začátku března distribuována EK pravidelná výroční zpráva o 
činnosti SOLVITu. Zpráva je obecně zaměřena na hodnocení uplynulého období, pokud jde 
o počet případů, oblasti, ve kterých se objevují nejčastější případy porušení evropského 
práva apod. Dle zprávy bylo v minulém roce řešeno přes 1300 případů, z toho 125 řešilo 
české centrum. V rychlosti řešení ČR drţí stále mezi nejlepšími, průměrná doba vyřešení 
dotazu byla spočítána na 6 týdnů, oficiální lhůta stanovená EK je 10 týdnů. Největší počet 
stíţností souvisí s pohybem pracovních sil, tedy oblast sociálního zabezpečení, zdravotní 
pojištění. ČR řeší také problémy týkající se pobytových práv či uznávání kvalifikací. 
Úspěšnost řešení se stále pohybuje kolem 90%.  
 
Zpráva je k dispozici na webových stránkách MPO společně s oficiální tiskovou zprávou 
MPO. 

 

http://www.businessinfo.cz/cz/dotaznik-eu
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5. Technická normalizace (aktuální informace)  
 

Ing. E. Štejfová v návaznosti na jiţ prezentované informace týkající se evropského systému 
normalizace (viz bod 1) uvedla, ţe EK upřesnila datum předloţení avizovaného legislativního 
a nelegislativního návrhu, a to na 20. 4. 2011. 
 
Dále se ve svém vystoupení podrobněji zabývala níţe uvedenými cíli revize evropského 
normalizačního systému (viz Zpráva Evropského parlamentu (EP) o budoucnosti evropské 
normalizace): 
 

 zlepšit přístup k harmonizovaným normám a s tím související původně 
navrhované opatření EC, aby evropské normy na podporu právních předpisů EU byly 
k dispozici zdarma. V této souvislosti je třeba zmínit výsledek 2 případů  

Francouzské nařízení vlády No 2009-697 o normalizaci (z 16. 6. 2009) 
Toto nařízení v článku 17 poţaduje, aby AFNOR zajistil volnou konzultaci těch norem, které 
jsou povaţovány za „závazné“. AFNOR jednal o této záleţitosti s francouzským 
ministerstvem průmyslu a nakonec bylo dohodnuto, ţe evropské a mezinárodní normy 
nebudou volně přístupné. Poţadavek nařízení bude uplatňován jen na původní francouzské 
normy, které jsou povaţovány za závazné, týká se to asi 200 norem. 
Soudní spor mezi holandským normalizačním institutem NEN a firmou Knooble 
Spor začal v roce 2006, kdy firma Knooble podala k soudu návrh, ţe normy citované 
v legislativě jsou částí zákona a tudíţ by měly být zdarma k dispozici. V roce 2008 niţší soud 
rozhodl, ţe normy by měli být veřejné stejně jako legislativa. 16. listopadu 2010 byl tento 
rozsudek zrušen odvolacím soudem v Haagu. V soudním rozhodnutí je konstatováno, ţe 
normalizační organizace nemá nařizovací pravomoc, a proto normy citované v legislativě 
jako obecně pouţitelné nejsou právně závazné dokumenty. V důsledku toho jsou normy 
NEN chráněny copyrightem.  
 

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

Reakcí na záměr Komise vytvořit evropskou agenturu, která by řídila činnost (vztahy) mezi 
evropskými normalizačními organizacemi a dalšími nově zamýšlenými SDO (Standards 
Developing Organisations) je vytvoření systému vzájemného hodnocení (peer assessment), 
na kterém nyní pracují CEN a CENELEC za účelem neustálého zlepšování a udrţitelnosti. 
Na konci roku 2009 CEN a CENELEC rozhodly o vytvoření společné pracovní skupiny, která 
by definovala kritéria, která musí plnit všichni členové CEN a CENELEC a to jak současní, 
tak budoucí. Kritéria jsou v současné době zpracována do návrhu příručky. Bylo rozhodnuto 
ověřit úplnost a pouţitelnost příručky v pilotním projektu. Ten se uskutečnil začátkem tohoto 
roku ve čtyřech členských organizacích. Na základě praktických zkušeností bude návrh 
upraven a předloţen k projednání a schválení administrativním výborům a generálním 
zasedáním letos v červnu. Podle návrhu harmonogramu se předpokládá, ţe by hodnocení 
bylo zahájeno ještě v tomto roce, předpokládá se u 4 členů, další hodnocení by pak 
probíhala v roce 2012 a 2013.  
 
Ing. E. Štejfová také uvedla, ţe CEN a CENELEC se v roce 2011 zúčastnil níţe uvedených 
veřejných konzultací: 
 Konzultace EK k zelené knize o rozšířeném vyuţití elektronického zadávání 

veřejných zakázek v EU, 
 Sdělení EK o inovativní unii, 
 Konzultace EK k programu pro konkurenceschopnost a inovace na léta 2007-2013. 
 Konzultace EK k Aktu o jednotném trhu.  

Tento dokument obsahuje 50 návrhů pro lepší společnou práci, podnikání a obchod. CEN a 
CENELEC podporují posílení jednotného evropského trhu a vidí evropskou normalizaci jako 
významný prvek, který přispěl v minulosti k odstranění technických překáţek podnikání, a 
jako transparentní a otevřený systém zahrnující spolupráci širokého spektra 
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zainteresovaných subjektů můţe nyní přispět svými produkty a sluţbami ke konsolidaci  
vnitřního trhu. Ve své odpovědi zdůraznili potřebu udrţení soudrţnosti a ucelenosti 
evropského normalizačního systému, která je klíčová pro konsolidaci evropského jednotného 
trhu. Proto nesouhlasí s iniciativami formálního uznání specifikací, které budou zpracovány 
mimo evropský normalizační systém fóry a konsorcii v oblasti informačních a komunikačních 
technologií. Vedle oslabení a roztříštění jednotného trhu by toto rozhodnutí mělo negativní 
dopad na malé a střední podniky, které jsou uţ nyní v nevýhodném postavení a jejich 
orientace v oblasti platných norem by tak byla ještě více zkomplikována.  Pokud jde o záměr 
EK revidovat směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, je poţadováno, aby  byly stanoveny 
přesné bezpečnostní poţadavky, aby evropské normy mohli poskytovat základ pro 
předpoklad shody. Dosud bylo vydáno více neţ 30 evropských norem, které jsou citovány 
v OJ EU v rámci současné směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. K záměru reformovat 
systémy pro uznávání profesionální kvalifikace CEN upozorňuje, ţe vydal v roce 2010 Pokyn 
14, který poskytuje společné pokyny pro normalizaci kvalifikace profesí a personálu. 

 
 

6. Různé ( WTO/TBT, EHK/OSN) 
 
RNDr. K. Popadičová stručně informovala o WTO/TBT: 
 
Ve dnech 3. a 4. listopadu 2010 se v Ţenevě konalo řádné zasedání Výboru WTO/TBT, 
informace z jednání jsou k dispozici na stránkách Úřadu a byly rozeslány pro informaci 
členům příslušné subkomise KTPO.  
 
Dne 3. 2. 2011 se uskutečnilo neformální zasedání Výboru TBT, které slouţilo jako přípravné 
zasedání Výboru WTO/TBT ve dnech 24. - 25. 3. 2011. Výbor diskutoval tři témata: správná 
regulatorní praxe, příprava Semináře k regulatorní spolupráci, posuzování shody. Diskuse 
přinesly vesměs zopakování známých pozic. Stručná informace z tohoto zasedání je 
k dispozici na webových stránkách ÚNMZ. 
 
Pokud jde o přípravu na výše uvedené nadcházející zasedání Výboru WTO/TBT, EK jiţ 
rozeslala ČS pro informaci a k případnému doplnění seznam specifických obchodních 
případů, ke kterým má v úmyslu v rámci Výboru vystoupit, tento seznam byl postoupen 
členům příslušné subkomise KTPO k případným komentářům či doplnění.  
Z celkového počtu 766 notifikací členů Dohody zpracovaných Informačním střediskem od 
minulého zasedání KTPO a poskytovaným pravidelně členům příslušné subkomise KTPO po 
pracovní linii, jsme obdrţeli připomínky k následujícím dvěma brazilským notifikacím: 

 G/TBT/N/BRA/407 týkající se tabákových výrobků („Resolution 112“) - tento návrh 
stanovuje maximální limity obsahu dehtu, nikotinu a oxidu uhelnatého povolené 
v cigaretovém kouři a zákaz pouţívání přísad při výrobě všech tabákových výrobků 
vyráběných a prodávaných v Brazílii. EK byl zaslán komentář ČR k této notifikaci (ČR 
upozorňuje na nekonzistentnost navrhovaného opatření s čl. 2.2 a 2.8 Dohody 
WTO/TBT a ţádá o předloţení vědeckých důkazů vedoucích k zavedení tohoto 
opatření) s ţádostí, aby byla zařazena na seznam notifikací, které bude EK na 
nadcházejícím jednání Výboru komentovat. 

 G/TBT/N/BRA/401týkající se dřevěného nábytku který je pouţíván v loţnicích (dětská 
postýlka)   - tento návrh zavádí poţadavky na postupy posuzování shody před 
uvedením těchto výrobků na brazilský trh třetí stranou. EK jiţ uplatnila k této notifikaci 
připomínky. 
Podrobnější informace k oběma výše uvedeným notifikacím lze získat na adrese: 
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=e
n 

 
 
 

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=en
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?fuseaction=Search.viewBasic&dspLang=en
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Česká republika v uplynulém období notifikovala 9 návrhů technických předpisů, a to: 
- CZE - 142  Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 

technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování 
typu a ověřování stanovených měřidel: „laboratorní cukroměry s hodnotou dílku 
 0,1 %“,  

- CZE - 143 Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování 
typu a ověřování stanovených měřidel: „laboratorní hustoměry na mléko s hodnotou 
dílku menší nebo rovnou 0,5 kg • m-3“, 

- CZE - 144 Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování 
typu a ověřování stanovených měřidel: „měřidla aktivity diagnostických a 
terapeutických preparátů aplikovaných in vivo pacientům“,  

- CZE - 145 Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro ověřování 
stanovených měřidel: „laboratorní hustoměry s hodnotou dílku menší neţ 1 kg • m-3 s 
výjimkou hustoměrů na měření zrnitosti zemin (Casagrande)“,  

- CZE - 146 Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování 
typu a ověřování stanovených měřidel: „laboratorní moštoměry s hodnotou dílku 0,2 
kg • hl-1“, 

- CZE - 147 Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování 
typu a ověřování stanovených měřidel: „laboratorní lihoměry s hodnotou dílku menší 
nebo rovnou 0,2 %",  

- CZE - 148 Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování 
typu a ověřování stanovených měřidel: „procesní plynové chromatografy pro 
stanovení energetické hodnoty zemního plynu“, 

- CZE - 149 Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování 
typu a ověřování stanovených měřidel: „měřidla pouţívaná pro stanovení 
terapeutických dávek při lékařském ozáření“, 

- CZE - 150 Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení pro schvalování 
typu a ověřování stanovených měřidel: „měřidla pouţívaná pro stanovení 
diagnostických dávek při lékařském ozáření“  
 

K datu jsme k ţádné z výše uvedených notifikací neobdrţeli od ostatních členů Dohody 
připomínky. 
Podrobnější informace k výše uvedených notifikacím lze získat na adrese: 
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?dspLang=en 
 
Ing. M. Chloupek informoval o 20. zasedání WP 6, které se konalo v Ţenevě ve dnech  
1. - 2. 11. 2010, jehoţ hlavním tématem bylo 40. výročí tématu standardizace v EHK OSN. 
V rámci zasedání proběhly 2 panelové diskuse týkající se Řízení rizik a Spolupráce v oblasti 
posuzování shody. V rámci tohoto jednání proběhly volby předsedy  WP 6 (p. Ch. Arvius - 
Švédsko) a místopředsedů WP 6 (p. M. Mihok  - Slovensko a p. V. Koreshkov  - Bělorusko). 
Byla nově ustanovena Pracovní skupina pro problematiku řízení rizik a schválené zřízení 
Pracovní skupiny pro revizi Doporučení D – Odkazy na normy a Doporučení M – Uţívání 
infrastruktury dozoru nad trhem. WP 6 připravuje praktické uţití Mezinárodního modelu pro 
dozor nad trhem – hledají se vhodné země k uplatnění a zdroje financí. 
 
Kompletní záznam a další dokumenty WP 6 jsou k dispozici na adrese: 
http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2010/2010_DocsList.html 

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?dspLang=en
http://www.unece.org/trade/wp6/documents/2010/2010_DocsList.html


V soucasne debe pripravuje sekretariat WP 6 ctvrte clslo Regulatory Cooperation 
Newsletter. Informace budou k dispozici na adrese: 
http ://wwwunece.orq /trade/wp6/welcomehtm 

Ing . V. Stfitesky (Svaz obchodu CR) upozornil , ze 15. brezen je Svetovym dnem 
spotrebitelskych prav. Etapu novodobe ochrany spottebitele nastartoval pted petactyficeti 
lety americky prezident J. F. Kennedy, kdyz 15. brezna 1962 vynlas.l zakladn i teze 
spotiebitelskych prav. 

Ing . L. Novy (MZV) vyjadfil podporu uskutecneni planovane schuzky k Navrhu narizen i 
Evropskeho parlamentu a Rady 0 uvadeni prekurzoru vybusnin na trh a jejich pouzivani . 

Na zaver Ing . M. Holecek podekoval vsern za ucast a sdelil termin pilstino zasedani , ktere 
se bude konat ve stfedu 22. 6. 2011 . 

Zapsala: Jana Balounova 
V Praze dne 18. brezna 2011 
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