
 
Zápis z 30. zasedání Komise pro technické překážky obchodu 

 
 
 
Datum konání:   14. 3. 2012 
Místo konání:   MPO, velká zasedací místnost, Praha 1 
    Politických vězňů 20 
Přítomni:   dle prezenční listiny 
    (k dispozici na ÚNMZ)  
 
 
 
Mgr. V. Pokorný uvítal přítomné, omluvil předsedu ÚNMZ Ing. M. Holečka a seznámil 
přítomné s obsahem programu zasedání, ke kterému neměl nikdo z přítomných 
žádné dotazy či připomínky.  
 
 
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 došlo ke zlepšení transpozičního deficitu. Podle 
Internal Market Scoreboard č. 24 z 27. února 2012 neměla ČR transponováno 
27 směrnic vnitřního trhu a transpoziční deficit byl 1,9%.  
 
 
Je šest směrnic, u kterých se gestorovi nepodařilo provést úplnou notifikaci, přestože 
termín pro transpozici již vypršel. Ve třech případech bylo Evropskou komisí zasláno 
formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy (stav k 8. 3. 2012): 
 
Ministerstvo dopravy 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 
o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy  
a pro rozhraní s jinými druhy dopravy, termín pro provedení transpozice:  
27. únor 2012. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon  
č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů 
(předloženo Parlamentu ČR dne 8. února 2012). 
 
Směrnice Komise 2010/47/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje 
technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/30/ES 
o silničních technických kontrolách užitkových vozidel provozovaných ve 
Společenství, termín pro provedení transpozice: 1. leden 2012. 
Transpozice směrnice bude dokončena vyhláškou č. 82/2012 Sb. o technických 
silničních kontrolách (datum nabytí účinnosti 31. března 2012). 



Směrnice Komise 2010/48/EU ze dne 5. července 2010, kterou se přizpůsobuje 
technickému pokroku směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/40/ES  
o technických prohlídkách motorových vozidel a jejich přípojných vozidel, termín pro 
provedení transpozice: 31. prosinec 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena vyhláškou č. 83/2012 Sb., kterou se mění 
vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 302/2001 Sb., o technických prohlídkách  
a měření emisí vozidel, ve znění pozdějších předpisů (datum nabytí účinnosti  
1. května 2012). 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2012/0024 ze dne 30. ledna 2012)  
 
 
Na základě sdělení pana Mgr. Tomáše Heide-Hermanna z Ministerstva dopravy byly 
upraveny údaje u směrnic 2010/47/EU a 2010/48/EU a to konkrétně transponující 
vyhlášky, které byly vydány ve Sbírce zákonů dne 16. 3. 2012. 
 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
 
Směrnice Komise 2009/161/EU ze dne 17. prosince 2009, kterou se stanoví třetí 
seznam směrných limitních hodnot expozice na pracovišti k provedení směrnice 
Rady 98/24/ES a kterou se mění směrnice Komise 2000/39/ES, termín pro provedení 
transpozice: 18. prosinec 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem nařízení vlády, kterým se mění 
nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 
(schváleno vládou ČR dne 29. února 2012). 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2012/0023 ze dne 30. ledna 2012) 
 
Ministerstvo zemědělství 
 
Směrnice Komise 2010/60/EU  ze dne 30. srpna 2010, kterou se stanovují některé 
odchylky pro uvádění směsí osiv pícnin určených k uchování přirozeného životního 
prostředí na trh, termín pro provedení transpozice: 30. listopad 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem vyhlášky o podrobnostech uvádění 
osiva a sadby pěstovaných rostlin do oběhu (předpokládané datum nabytí účinnosti 
dne 1. června 2012). 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2012/0025 ze dne 30. ledna 2012) 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání 
pesticidů (Text s významem pro EHP), termín pro provedení transpozice: 26. listopad 
2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena: 

•  návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči, 
ve znění pozdějších předpisů (Parlamentu ČR - 3. čtení - 8. února 2012) 

•  návrh vyhlášky o integrované ochraně rostlin (předpokládané datum nabytí 
účinnosti dne 1. července 2012) 

 
 



Uvedené informace týkající se předpisů v oblasti působnosti MD byly aktualizovány 
přítomným zástupcem Mgr. Tomášem Heide-Hermannem (aktualizace byla již do 
textu zahrnuta). 
 
 
Dále v rámci tohoto bodu 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.  
Za uplynulé období byl ukončen proces projednávání Návrhu nařízení týkajícího se 
obsahu fosforu a jeho sloučenin v domácích pracích prostředcích a očekává se jeho 
zveřejnění v Úředním věstníku EU. K datu je aktivních pět pracovních podskupin PS 
G7 projednávajících návrhy z oblasti revize evropské normalizace, přizpůsobení 
některých směrnic Nového přístupu Novému legislativnímu rámci, motorových 
vozidel, prekurzorů výbušnin a rekreačních plavidel. EK představila nově Návrh 
nařízení o hladině akustického tlaku u motorových vozidel, stávající předsednictví 
Rady EU Dánsko však zatím nespecifikovalo harmonogram projednávání tohoto 
návrhu. 
 

Návrhy projednávané v rámci řádného legislativního postupu 
 

Návrh Gestor 
(za PS/za 
předpis) 

Stav projednávání 

REVIZE EVROPSKÉ 
NORMALIZACE 
Návrh nařízení EP a Rady 
o evropské normalizaci 
a změně směrnic Rady 
89/686/EHS a 93/15/EHS 
a směrnic EP a Rady 
94/9/ES, 94/25/ES, 
95/16/ES, 97/23/ES, 
98/34/ES, 2004/22/ES, 
2007/23/ES, 2009/105/ES 
a 2009/23/ES 

ÚNMZ Cílem návrhu je posílení úlohy evropské normalizace v evropském 
hospodářství zajištění jeho větší pružnosti a schopnosti reagovat na budoucí 
problémy. Návrh se zaměřuje na tři hlavní problémy: urychlení tvorby 
evropských norem vypracovávaných na žádost Evropské komise, zvýšení 
zapojení středních a malých podniků a sociálních partnerů do evropské 
normalizace; možnost využití odkazů na normy z oblasti ICT vytvářené 
globálními fóry a konsorcii ve veřejných zakázkách. Tímto návrhem se 
nahrazuje část Směrnice Rady 98/34/ES o postupu při poskytování informací 
v oblasti technických norem a předpisů, přičemž všechny články týkající se 
oznamování návrhů technických předpisů spadají mimo oblast působnosti 
návrhu a zůstávají beze změny. K datu zpracování této informace přistoupilo 
DKPRES k přípravě na zahájení formálních kontaktů s EP, tj. projednávání 
na Radě je zaměřeno na dosažení maximální možné dohody nad textem 
návrhu a nad pozměňovacími návrhy EP. Byly identifikovány dvě základní 
sporné oblasti, a to je využití komitologie (při vypracovávání EU Pracovního 
Programu pro normalizaci při vytváření žádostí o vypracování norem pro 
Evropské normalizační orgány při rozhodování o námitkách vůči evropským 
harmonizovaným normám, při identifikaci ICT technických specifikací pro 
použití při zadávání veřejných zakázek a při odkazování v EU politikách) a 
návrhy EP zaměřené na preferenční zacházení pro střední a malé podniky a 
„slabší“ stakeholdery v rámci národních normalizačních systémů.  

PŘIZPŮSOBENÍ NOVÉMU 
LEGISLATIVNÍMU RÁMCI 
Sdělení: Uvedení deseti 
směrnic technické 
harmonizace do souladu 
s rozhodnutím EP a Rady č. 
768/2008/ES ze dne 9. 

ÚNMZ/MPO/ČBÚ EK předložila dne 23. 11. 2011 text Sdělení týkající se přizpůsobení 
vybraných směrnic Nového přístupu Novému legislativnímu rámci – 
Rozhodnutí 768/2008/ES (V nadpise je chybně uveden počet deseti směrnic, 
ve skutečnosti byla v posledních fázích jednání jedna směrnice z balíčku 
vypuštěna) včetně konkrétních návrhů textů jednotlivých vybraných směrnic 
(MID, NAWI, EMC, LVD, ATEX, JTN, výtahy, pyrotechnické výrobky, 
výbušniny pro civilní použití). EK zdůrazňuje nutnost projednávat návrhy jako 



července 2008 o společném 
rámci pro uvádění výrobků 
na trh  
+ konkrétní návrhy devíti 
směrnic 

jeden „balíček“ a zvolila techniku přepracování (recast) tedy spojení do 
jednoho nového předpisu (směrnice) všech změn, kterými prošel původní 
text, a zároveň zahrnutí podstatných změn vyvolaných jinými obecnými 
předpisy. Provedené úpravy se týkají nejen přizpůsobení rozhodnutí o 
společném rámci pro uvádění výrobků na trh a terminologii a ustanovením 
Lisabonské smlouvy. PS G7 pokračuje v 1. kole projednávání jednotlivých 
částí všech devíti návrhů (k datu zpracování této informace projednány části 
týkající se subjektů posuzování shody, povinností hospodářských subjektů a 
částečně dozoru nad trhem). Z dosud proběhlých diskusí nad konkrétními 
články návrhů nevyplynuly žádné výrazné rozpory. Pro účely projednání 
postupů posuzování shody (modulů) zahájila svou činnost „elektronická 
pracovní skupina“, ve které jsou zastoupení experti jednotlivých ČS.  

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. PLPRES se nepodařilo 
dosáhnout dohody mezi EP a Radou. Pozice Rady a EP se liší ve třech 
oblastech, z nichž nejzásadnější je  otázka zavedení výjimek ze zákazu 
zpřístupnění vybraných látek široké veřejnosti. EP silně preferuje pouze 
systém licencí s možností stanovení přechodného režimu pro ty ČS, které 
mají v současné době zaveden systém registrace, zatímco Rada preferuje 
zavedení tzv. „duálního systému“, tj. kromě licencí si ČS může zvolit také 
systém registrací. ČR vyjádřila podporu duálnímu systému (tj. dvě výjimky - 
registrace + licence). Toto řešení vychází vstříc potřebám ČS, ponechává jim 
možnost zhodnotit národní specifika a zvolit systém pro ně nejvhodnější. ČR 
v současné době žádný národní systém regulující přístup veřejnosti 
k identifikovaným chemickým látkám zaveden nemá. Původně ČR zvažovala 
spíše zavedení systému registrací transakcí, po důsledném zvážení situace 
a reflektující na argumenty pro systém licencování se nyní ČR kloní spíše 
k tomuto řešení (s ohledem na velké množství výrobků dostupných volně na 
trhu, které by registraci podléhaly, se systém registrací ukazuje být 
náročnější, více zatěžující pro ekonomické subjekty a méně efektivní, než 
systém licencí). Proto, pokud je systém licencí jediným možným způsobem 
pro dosažení dohody s EP, může ČR prokázat flexibilitu a toto akceptovat. 
DK PRES zatím neupřesnilo další harmonogram projednávání,  

NEBEZPEČNÉ LÁTKY 
Návrh nařízení EP a  Rady, 
kterým se mění nařízení (ES) 
č. 648/2004, pokud jde 
o používání fosforečnanů 
a jiných sloučenin fosforu 
v domácích pracích 
prostředcích  

ÚNMZ/MŽP ČR setrvává na svém negativním postoji k přijetí návrhu, což vyjádřila (spolu 
s BG) v prohlášení prezentovaném dne 10. 2. 12 na Radě pro vzdělávání, 
mládež, kultura a sport, ve kterém vyjádřila nesouhlas s rozšířením 
působnosti nařízení na prostředky pro domácí myčky nádobí a stanovením 
omezení pro obsah fosforečnanů a dalších sloučenin fosforu. ČR upozornila, 
že pro takové rozšíření nebyla na úrovni EU vypracována dopadová studie a 
proto zastává názor, že by tvorba právních předpisů měla respektovat 
zásady lepší regulace. ČR vyjádřila lítost nad tím, že v tomto případě tomu 
tak není. Očekává se zveřejnění v Úředním věstníku EU. 

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

ÚNMZ/MD PS G7 stále pokračuje v projednávání 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. K datu zpracování 
této informace je jednání již zaměřeno na projednávání připomínek ČS 
registrovaných formou poznámek pod čarou s cílem dosáhnout na úrovni 
Rady maximální možné dohody nad textem a na projednávání PN EP. 
 

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

 

ÚNMZ/MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PS G7 stále pokračuje v projednávání 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. K datu zpracování této informace je jednání 
již zaměřeno na projednávání připomínek ČS registrovaných formou 
poznámek pod čarou s cílem dosáhnout na úrovni Rady maximální možné 
dohody nad textem a na projednávání PN EP. 



 

Návrh nařízení EP a Rady o 
hladině akustického tlaku u 
motorových vozidel 

 

 
UNMZ/MD 

 
Návrh zavádí nové zkušební metody pro měření emisí hluku, snížení 
přípustné hladiny akustického tlaku a další ustanovení pro schvalování 
vozidel z hlediska hlukových emisí. Je založen na Evropské strategii pro čistá 
a energeticky účinná vozidla z r. 2010, přičemž zrušuje základní směrnici pro 
emise hluku 70/157/EHS a dalších 12 změnových směrnic v dané oblasti. 
Návrh nařízení pojednává také nově o minimální úrovni hluku elektrických a 
hybridních vozidel. EK zatím pouze prezentovala návrh na úrovni PS G7 a 
proběhla první velmi obecná diskuse k návrhu. DKPRES další harmonogram 
projednávání neupřesnilo. ČR může se zavedením nových limitních hodnot 
emisí hluku automobilu stanovených v návrhu souhlasit, upřednostnila by 
však zavedení pozdějších etap plnění limitních hodnot. 

REKREAČNI PLAVIDLA 
Návrh směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o 
rekreačních plavidlech 
a vodních skútrech 

ÚNMZ/MD Návrh změny směrnice Evropského parlamentu a Rady 94/25/ES ze dne 16. 
července 1994 o sbližování právních a správních předpisů členských států 
týkajících se rekreačních pravidel přijaté s cílem regulovat uvádění plavidel 
pro volný čas na evropský trh objasňuje oblast působnosti směrnice a 
upravuje některé definice, stanovuje obecný požadavek na bezpečnost, 
upravuje mezní hodnoty výfukových plynů rekreačních plavidel (oxidy dusíku 
(NOx), uhlovodíky (HC) a částice), přizpůsobuje text NLF a rozšiřuje oblast 
působnosti směrnice o rekreačních plavidlech rovněž na vodní skútry. 1. kolo 
projednávání bylo zahájeno během PLPRES a nebylo dokončeno. Jako 
nejproblematičtější se jeví nově vložený koncept soukromého dovozce a 
určení povinností soukromého dovozce při dovozu výrobku do EU pro svoji 
potřebu. Některé ČS, jsou úplně proti tomuto institutu (DE), poukazují na to, 
že NLF reguluje pouze činnost ekonomických operátorů. Jiné ČS sice 
akceptují, že existuje problém dovozu výrobků ze třetích zemí do EU, které 
nesplňují požadavky EU předpisů a že je nutné s tím něco dělat, nicméně jim 
přijde návrh EK neúměrně finančně a administrativně zatěžující. DK PRES 
z kapacitních důvodů zatím v projednávání nepokračuje a ani nespecifikovalo 
další harmonogram projednávání. 

 
 
V rámci komitologického regulativního postupu s kontrolou (tj. dle článku 290 SFEU – 
akty v přenesené pravomoci) byly projednávány změny legislativy z oblasti 
motorových vozidel, nebezpečných látek a textilních vláken. 
 
 
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 
elektrických zařízení nízkého napětí, normalizace a posuzování shody (SOGS), 
stavebnictví, strojních zařízení a zařízení a ochranných systémů v prostředí  
s nebezpečím výbuchu 
 
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. 
 
 
Ing. M. Pražák (ČOI) a Ing. V. Stříteský (Svaz obchodu ČR) vznesli dotaz, jakým 
způsobem je monitorována transpozice změn stávajících právních předpisů EU, zda 
existuje zpětná vazba.  
RNDr. K. Popadičová odpověděla, že proces implementace práva EU a jeho změn je 
sledován Úřadem vlády v rámci Informačního systému pro aproximaci práva (ISAP - 
http://isap.vlada.cz/homepage.nsf/esduvod3). ÚV zpracovává a předkládá vládě na 
základě „Metodických pokynů pro zajištění prací při plnění legislativní závazků 
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vyplývajících z členství ČR v EU“ (http://www.vlada.cz/assets/jednani-
vlady/kompatibilita-s-pravem-es/Metodicke_pokyny_UZ.pdf) pravidelné měsíční 
informace týkající se plnění závazků vyplývajících z členství ČR v EU. Odstranění 
případných nedostatků je uloženo příslušnému gestorovi formou usnesení vlády. 
 
 
2. Informace o legislativních úkolech (všichni členové, stav, termíny) 
 
Pan I. Švarc sdělil následující informace o legislativních aktivitách ÚNMZ za uplynulé 
období: 
 
 
I. Legislativa přijatá od minulého zasedání KTPO dne 30. 11. 2011  
 
1. Státní zkušebnictví 
 
1.1. Nařízení vlády č. 170/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., 
o technických požadavcích na strojní zařízení. 
Důvod: Transpozice Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/127/ES, kterou 
se mění směrnice 2006/42/ES, pokud jde o strojní zařízení pro aplikaci pesticidů. 
Účinnost: 15. 12. 2011 
 
1.2. Nařízení vlády č. 228/2011 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., 
o technických požadavcích na námořní zařízení. 
Důvod: Transpozice Směrnice Komise 2010/68/EU, kterou se mění směrnice Rady 
96/98/ES o námořním zařízení. 
Účinnost: 10. 12. 2011 
 
2. Metrologie 
 
2.1. Vyhláška MPO č. 285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška MPO č. 345/2002 Sb., 
kterou se stanoví měřidla k povinnému ověřování a měřidla podléhající schválení 
typu. 
Důvod: sjednocení doby platnosti ověření bytových vodoměrů; zavedení možnosti 
hromadného ověřování elektroměrů na základě vyhovujícího výsledku statistické 
výběrové zkoušky. 
Účinnost: 1. 1. 2012 
 
 
II. Legislativa v přípravě 
 
1. Státní zkušebnictví 
 
1.1. Novela nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní 
zařízení. 
Důvod: Implementace Rozhodnutí Komise 2012/32/EU, kterým se členským státům 
ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu  
k přenosným křovinořezům. 
Zasláno na MPO 8. 3. 2012 
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1.2. Novela zákona č. 22/1997 Sb. v souvislosti s Nařízením EP a Rady č. 305/2011, 
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh 
(CPR). 
Důvod: Institucionální zabezpečení výkonu státní správy v oblasti stavebních výrobků 
podle CPR. 
 
2. Metrologie 
 
2.1. Novela zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii 
Předložení vládě: červen 2013 
 
2.2. Novela vyhlášky č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů hotově 
baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu. 
Důvod: Odstranění nejasností při aplikaci ustanovení o přípustných jmenovitých 
množstvích obsahů hotových balení některých alkoholických nápojů. 
Zasláno na MPO 8. 3. 2012  
 
 
Mgr. V. Pokorný doplnil aktuální informace k novele zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a novele zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování 
střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů.   
Dne 13. 3. 2012 rozeslalo Ministerstvo průmyslu a obchodu oba tyto návrhy do 
vnitřního připomínkového řízení s termínem pro připomínky do pondělí, 19. 3. 2012. 
Poté budou novely obou zákonů postoupeny do mezirezortního připomínkového 
řízení.  
 
 
3. Informační povinnosti dle směrnice 98/34/ES 
 
Mgr. I. Lopojdová sdělila, že Česká republika zaslala k notifikaci od minulého KTPO  
7 nových notifikací návrhů technických předpisů, a to:  
 
2011/0665/CZ – Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Vyhláška  
o požadavcích na vybavení poskytovatele zdravotnické dopravní služby, 
poskytovatele zdravotnické záchranné služby a poskytovatele přepravy pacientů 
neodkladné péče dopravními prostředky a o požadavcích na tyto dopravní 
prostředky; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 26. 3. 2012.  
 
2011/0671/CZ – Český báňský úřad; Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška  
č. 55/1996 Sb., o požadavcích k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci  
a bezpečnosti provozu při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve 
znění pozdějších předpisů; konec prodlouženého období pozastavení prací:  
28. 3. 2012.  
 
2012/0017/CZ – Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Technické nóty pro 
farmaceutické látky a přípravky předložené k veřejnému šetření (připojené texty); 
(Návrh se týká farmaceutických látek a přípravků: Brimonidini tartras; Deferasiroxum; 
Zinci oxidi suspensio cum levomentholo; Zinci sulfatis solutio); konec tříměsíčního 
období pozastavení prací:  12. 4. 2012. 



  
2012/0026/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky; Návrh 
vyhlášky ze dne ………. 2011, kterou se mění vyhláška č. 61/2007 Sb., kterou se 
stanoví podrobnosti značkování a barvení vybraných minerálních olejů a značkování 
některých dalších minerálních olejů; konec tříměsíčního období pozastavení 
prací: 16. 4. 2012. 
 
2012/0046/CZ – Ministerstvo zemědělství České republiky; VYHLÁŠKA ze dne 
……………….….. 2012, kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví 
požadavky na tabákové výrobky;  Ministerstvo zemědělství České republiky 
požádalo o uzavření notifikační procedury k této notifikaci.  
 
2012/0116/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (ČMI); Návrh Opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na 
stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a pro ověřování 
stanovených měřidel: „měřidla indexu lomu – hranolové refraktometry“; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 21. 5. 2012. 
 
2012/0117/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (ČMI); Návrh Opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické požadavky na 
stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při ověřování stanovených měřidel: 
„měřicí sestavy taxametrů vozidel taxislužby“;  konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 21. 5. 2012. 
 
 
Žádosti o doplňující informace, připomínky a podrobná stanoviska zaslané z České 
republiky k notifikacím ostatních členských států:  
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
žádost o doplňující informace k notifikaci 2011/0511/I - Ministerský výnos o přijetí 
nařízení o kritériích pro provádění následných metrologických kontrol plynoměrů  
a přepočítávačů množství plynu, v souladu s legislativním výnosem č. 22 ze dne  
2. února 2007, kterým se provádí směrnice 2004/22/ES o měřících přístrojích (MID). 
Česká republika požádala Itálii o objasnění ustanovení týkajícího se požadavků na 
vlastnosti měřidla v provozu.  
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0540/F - Vyhláška o tepelných vlastnostech  
a požadavcích na energetickou účinnost nových a částečně nových budov mimo 
těch, na které se vztahuje článek 2 nařízení ze dne 26. října 2010 o tepelných 
vlastnostech a energetické účinnosti budov. Česká republika navrhla, aby byl v textu 
dokumentu vhodným způsobem uveden odkaz na nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na 
akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje 
nařízení (EHS) č. 339/93, aby bylo jednoznačné, že se myslí využití akreditace 
provedené akreditačním orgánem ve smyslu citovaného nařízení.  
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0536/E – NÁVRH VÝNOSU, KTERÝM SE 
UPRAVUJE HOSPODAŘENÍ SE STAVEBNÍM A DEMOLIČNÍM ODPADEM A JEHO 



PRODUKOVÁNÍ. Česká republika navrhla, aby byl text upraven tak, aby v této 
oblasti mohly své služby poskytovat také zkušební laboratoře akreditované jiným 
akreditačním orgánem, který byl notifikován u EK dle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh  
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. Odkaz na citované nařízení by měl být 
v dokumentu podle názoru České republiky rovněž uveden.  
 
Ministerstvo zdravotnictví České republiky uplatnilo žádost o doplňující 
informace ke slovenské notifikaci 2011/0484/SK - Nařízení Ministerstva 
zdravotnictví Slovenské republiky ze dne…...... 2011 o požadavcích na kvalitu, 
získávání, přepravu od zdroje na místo úpravy a plnění, úpravu, kontrolu kvality, 
balení, označování a uvádění na trh přírodních léčivých vod plněných do 
spotřebitelského obalu. Česká republika požádala Slovenskou republiku o ujištění, že 
se budoucí právní předpis bude vztahovat pouze na slovenské výrobce a nebude 
aplikován na balené léčivé vody uváděné na trh Slovenské republiky z jiných 
členských států. 
  
Ministerstvo zdravotnictví České republiky uplatnilo podrobné stanovisko 
k notifikaci 2011/0529/F - Návrh zákona, jehož cílem je zrušení výroby, dovozu, 
vývozu a uvádění na trh jakýchkoli obalů s použitím k potravinářským účelům 
obsahujících bisfenol A. Ve svém podrobném stanovisku Česká republika uvedla, že 
v letošním roce bylo na úrovni Evropské unie přikročeno k zákazu používání 
bisfenolu A v polykarbonátových kojeneckých láhvích, nicméně nebyl akceptován 
návrh na rozšíření zákazu používání bisfenolu A na všechny předměty a materiály 
určené pro děti do věku tří let, neboť žádná z vědecky akceptovatelných studií 
jednoznačně neprokázala zdravotní rizika pro malé děti, je-li k přípravě stravy nebo  
k její konzumaci používáno plastové náčiní s obsahem BPA. V příslušných 
pracovních orgánech Komise však nikdy nebyla zmíněna varianta úplného zákazu 
používání bisfenolu A při výrobě všech předmětů a materiálů určených pro styk  
s potravinami. Česká republika považuje návrh zákona za výrazně restriktivní  
a nepřiměřeně omezující volný pohyb zboží ve smyslu čl. 34 Smlouvy o fungování 
EU. 
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0551/A - Nařízení spolkového ministra pro 
zemědělství a lesnictví, životní prostředí a vodohospodářství o recyklování starého 
dřeva v dřevohospodářství (Recyclingholzverordnung - nařízení o recyklaci dřeva). 
Česká republika navrhla, aby byl v textu dokumentu vhodným způsobem uveden 
odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne  
9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem 
týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, aby 
bylo jednoznačné, že se myslí využití akreditace provedené akreditačním orgánem 
ve smyslu citovaného nařízení.  
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0568/D - Dodatečné technické smluvní podmínky  
a směrnice pro inženýrské stavby ZTV-ING, část 1: obecně, oddíl 1: základní 
požadavky. Česká republika navrhla, aby byl v textu dokumentu vhodným způsobem 
uveden odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 



9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem 
týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, aby 
bylo jednoznačné, že pro prokázání odborné způsobilosti zkušeben a inspekčních 
orgánů budou využívány akreditace provedené akreditačním orgánem ve smyslu 
citovaného nařízení.  
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0572/D - Dodatečné technické smluvní podmínky  
a směrnice pro inženýrské stavby (dále pod orig. ozn. ZTV-ING), část 4: Ocelové 
konstrukce, ocelové spřažené stavby, oddíl 1: Ocelová konstrukce. Česká republika 
ve své připomínce navrhla, aby byl v textu dokumentu vhodným způsobem uveden 
odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne  
9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem 
týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, aby 
bylo jednoznačné, že akreditací k pro prokázání odborné způsobilosti se myslí 
akreditace provedené akreditačním orgánem ve smyslu citovaného nařízení. 
  
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0574/D - Dodatečné technické smluvní podmínky  
a směrnice pro inženýrské stavby ZTV-ING, část 4: ocelové konstrukce, ocelové 
spřažené konstrukce, oddíl 3: antikorozní ochrana ocelových konstrukcí. Česká 
republika navrhla, aby byl v textu dokumentu vhodným způsobem uveden odkaz na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, 
kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, aby bylo jednoznačné, 
že pro prokázání odborné způsobilosti budou využívány akreditace provedené 
akreditačním orgánem ve smyslu citovaného nařízení.  
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0575/D - Dodatečné technické smluvní podmínky  
a směrnice pro inženýrské stavby ZTV-ING, část 4: ocelové konstrukce, ocelové 
spřažené konstrukce, oddíl 4: lana u mostů. Česká republika navrhla, aby byl v textu 
dokumentu vhodným způsobem uveden odkaz na nařízení Evropského parlamentu  
a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na 
akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje 
nařízení (EHS) č. 339/93, aby bylo jednoznačné, že pro prokázání odborné 
způsobilosti budou využívány akreditace provedené akreditačním orgánem ve 
smyslu citovaného nařízení. 
  
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0576/D - Dodatečné technické smluvní podmínky  
a směrnice pro inženýrské stavby ZTV-ING, část 4: ocelové konstrukce, ocelové 
spřažené konstrukce, oddíl 5: antikorozní ochrana lan u mostu. Česká republika 
navrhla, aby byl v textu dokumentu vhodným způsobem uveden odkaz na nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým 
se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na 
trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, aby bylo jednoznačné, že pro 
prokázání odborné způsobilosti budou využívány akreditace provedené akreditačním 
orgánem ve smyslu citovaného nařízení.  
 



Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0602/A - Směrnice a předpisy pro železniční dopravu 
– RVE 04. 02. 01 Životní prostředí, ochrana proti otřesům, měření otřesů  
a sekundárního zvuku přenášeného vzduchem. Česká republika navrhla, aby byl  
v textu dokumentu vhodným způsobem uveden odkaz na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh  
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, aby bylo jednoznačné, že se myslí 
akreditace provedené akreditačním orgánem ve smyslu citovaného nařízení. 
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/06013/UK - Ekologická dohoda („The Green Deal“) 
(uzavřená v rámci zákona o energii z roku 2011). Česká republika navrhla, aby byl  
v textu dokumentu vhodným způsobem uveden odkaz na nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví 
požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh  
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, aby bylo jednoznačné, že akreditace je 
prováděna v souladu s citovaným nařízením a budou využívány akreditace 
provedené EK notifikovanými akreditačními orgány ve smyslu citovaného nařízení.  
 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 
připomínku k notifikaci 2011/0632/D - Technické zkušební předpisy týkající se 
určení tloušťky konstrukčních vrstev v silničním stavitelství (TP D-StB 11). 
Navrhujeme proto, aby byl v textu dokumentu vhodným způsobem uveden odkaz na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne  
9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem 
týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 tak, 
aby bylo jednoznačné, že budou využívány pouze akreditace provedené 
akreditačním orgánem ve smyslu citovaného nařízení.  
 
 
K českým notifikacím byly uplatněny následující žádosti o doplňující informace, 
připomínky a podrobná stanoviska: K notifikaci Ministerstva zemědělství České 
republiky – 2011/0546/CZ - Návrh VYHLÁŠKY ze dne …………….. 2012, kterou se 
mění vyhláška č. 333/1997 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 mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské 
výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů - byla uplatněna 
žádost o doplňující informace Evropskou komisí.  
Útvary Komise vznesly dotaz, zda oznámený text bez rozdílu platí pro domácí 
výrobky a výrobky pocházející z jiných členských zemí nebo zda platí pouze pro 
domácí výrobky. Evropská komise dále požádala Českou republiku o vysvětlení 
ustanovení návrhu týkajícího se požadavků na barvu jiných druhů těstovin při 
zohlednění požadavků Unie v rámci nařízení č. 1333/2008. Česká republika 
odpověděla.  
 
K notifikaci Ministerstva zemědělství České republiky – 2011/0546/CZ - Návrh 
VYHLÁŠKY ze dne …………….. 2012, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 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 mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské 
výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů - byla uplatněna připomínka 
Slovinskem. Slovinsko ve své připomínce uvedlo, že v případě, že nadřazený právní 
předpis neobsahuje článek o vzájemném uznávání zboží, bylo by vhodné, aby byla 
výše uvedená klauzule přidána do textu návrhu předpisu. Česká republika 
odpověděla. 
 
K notifikaci Ministerstva zemědělství České republiky – 2011/0546/CZ - Návrh 
VYHLÁŠKY ze dne …………….. 2012, kterou se mění vyhláška č. 333/1997 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 mlýnské obilné výrobky, těstoviny, pekařské výrobky a cukrářské 
výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů - byla uplatněna připomínka 
Slovenskem. Slovenské orgány doporučily, aby v článku 2 v bodě 21 v textu: „... 
vysokým obsahem tuku...“ bylo vynecháno slovo „... vysokým...“ a navrhly 
charakterizovat jej přesným obsahem tuku. Česká republika odpověděla. 
 
K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) – 
2011/0588/CZ - Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické 
a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování 
typu a při ověřování stanovených měřidel:„elektroměry“ - byla uplatněna žádost  
o doplňující informace Evropskou komisí. Evropská komise vyzvala Českou 
republiku k potvrzení, že se toto oznámení týká elektroměrů, které nejsou určeny pro 
účely zahrnuté do rozsahu směr MID 2004/22/ES, tj. „určeny pro rezidenční, 
obchodní použití a použití v lehkém průmyslu“. Česká republika odpověděla. 
 
K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) – 
2011/0588/CZ - Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické 
a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování 
typu a při ověřování stanovených měřidel:„elektroměry“ - bylo uplatněno podrobné 
stanovisko Evropskou komisí.  
Evropská komise v podrobném stanovisku vyzvala Českou republiku, aby se 
odpovídajícím způsobem změnil návrh opatření obecné povahy tak, aby zahrnoval 
zásadu vzájemného uznávání. Pro tento účel byly české orgány vyzvány, aby použily 
Interpretační sdělení Komise o usnadnění přístupu výrobků na trhy ostatních 
členských států: uplatnění vzájemného uznávání v praxi (2003/C 265/02). Toto 
sdělení nabízí příklady doložek vzájemného uznávání a rovněž některé podněty, jak 
správně kombinovat základní právo volného pohybu výrobků s dozorem cílového 
členského státu uplatněním požadavku na rovnocennou bezpečnost. Česká 
republika zatím neodpověděla.  
 
K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) – 
2011/0590/CZ - Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické 
a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování 
typu a při ověřování stanovených měřidel: „měřidla tlaku v pneumatikách silničních 
motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku  
v pneumatikách uživateli motorových vozidel“ -  byla uplatněna žádost o doplňující 
informace Evropskou komisí. Evropská komise informovala Českou republiku, že 
co se týče měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách, směrnice Rady 86/217/EHS ze 
dne 26. května 1986 o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 



měřidel tlaku vzduchu v pneumatikách motorových vozidel bude zrušena ke dni  
1. 12. 2015 s přechodným obdobím 10 let pro stávající přístroje (prostřednictvím 
směrnice 2011/17/EU). Útvary Komise požádaly české úřady o vyjasnění toho, zda 
tento oznámený návrh umožňuje přístup na trh přístrojům, které jsou v souladu 
s touto směrnicí Rady. Česká republika odpověděla.  
 
K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky (ČMI) – 
2011/0590/CZ - Návrh – Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické 
a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování 
typu a při ověřování stanovených měřidel: „měřidla tlaku v pneumatikách silničních 
motorových vozidel s výjimkou měřidel tlaku používaných výlučně pro měření tlaku  
v pneumatikách uživateli motorových vozidel“ -  bylo uplatněno podrobné stanovisko 
Evropskou komisí. Evropská komise v podrobném stanovisku vyzvala Českou 
republiku, aby se odpovídajícím způsobem změnil návrh opatření obecné povahy tak, 
aby zahrnoval zásadu vzájemného uznávání. Pro tento účel byly české orgány 
vyzvány, aby použily Interpretační sdělení Komise o usnadnění přístupu výrobků na 
trhy ostatních členských států: uplatnění vzájemného uznávání v praxi (2003/C 
265/02). Toto sdělení nabízí příklady doložek vzájemného uznávání a rovněž některé 
podněty, jak správně kombinovat základní právo volného pohybu výrobků s dozorem 
cílového členského státu uplatněním požadavku na rovnocennou bezpečnost. Česká 
republika zatím neodpověděla. 
 
 
Česká republika neuplatnila od posledního zasedání KTPO žádné připomínky 
k obdrženým návrhům mandátů na normy.  
 
 
Mgr. I. Lopojdová dále informovala o 117. zasedání Výboru 98/34, které se 
uskutečnilo dne 8. 3. 2012 v Bruselu.  
Jedním z bodů projednávaných na tomto zasedání byla problematika uplatňování 
připomínek a podrobných stanovisek. Reprezentant EK uvedl, že podle sdělení 
některých členských států, jsou v některých případech uplatňována ze strany jiných 
členských států podrobná stanoviska neodůvodněně. S ohledem  
na uvedené bylo připomenuto, že připomínky se uplatňují například tehdy, pokud 
návrh vyžaduje doplnění podrobných informací týkajících se jeho zavedení, 
popřípadě se jejich prostřednictvím notifikující členský stát informuje o budoucích 
povinnostech s ohledem na předpisy přijaté na úrovni Společenství. Naproti tomu EK 
nebo členské státy posílají podrobná stanoviska tehdy, pokud mají  
za to, že zamýšlené navrhované opatření by mohlo po svém přijetí vytvořit překážky 
volného pohybu zboží, volného pohybu služeb nebo svobody usazování 
poskytovatelů služeb v rámci vnitřního trhu. EK a členský stát, který uplatnil podrobné 
stanovisko, má povinnost v něm přímo uvést, v čem spatřuje překážku volného 
pohybu zboží, volného pohybu služeb nebo svobody usazování poskytovatelů služeb 
v rámci vnitřního trhu.  
Výstupy z tohoto zasedání budou rozeslány na kontaktní osoby pro směrnici 98/34  
a členy Subkomise 98/34. 
Ing. M. Chloupek doplnil výše uvedené informací o tom, že geografická působnost 
směrnice 98/34 je rozšířena kromě některých zemí Evropského sdružení volného 
obchodu (ESVO) také na Turecko, a to v rámci Dohody o přidružení s touto zemí, byť 
nelze uplatnit podrobné stanovisko, ale připomínky musí být zohledněny. 



K 1. 1. 2012 se Turecko stalo také členem CEN a CENELEC. V rámci zmiňovaného 
zasedání Výboru 98/34 byly členské státy upozorněny EK na skutečnost, že není 
řádně uplatňována klauzule o vzájemném uznávání výrobků, které jsou legálně 
vyrobeny či obchodovány v Turecku nebo jsou v souladu s právními předpisy 
vyráběny ve státě ESVO, který je smluvní stranou Dohody o Evropském 
hospodářském prostoru. 
 
 
Mgr. I. Lopojdová uvedla, že školení určené kontaktním osobám pro směrnici 
98/34/ES, jehož cílem bude připomenutí jejich povinností, se bude konat po skončení 
příštího zasedání KTPO dne 13. 6. 2012, pozvánky budou včas rozeslány.  
Dále Mgr. I. Lopojdová informovala, že pro účely tohoto školení byly vypracovány dva 
materiály, a to „Stanovisko k povinnosti gestorů při poskytování informací v oblasti 
návrhů technických předpisů“ a „Postup pro uplatňování reakcí k notifikacím 
ostatních členských států“, které jsou přiloženy k zápisu a také budou umístěny na 
webové stránky Úřadu pod sekci Kontaktní místo 98/34/ES.  
 
 
RNDr. K. Popadičová tuto informaci doplnila sdělením, že na toto školení bude 
navazovat pravděpodobně informativní schůzka členů Subkomise pro notifikace 
WTO/TBT, jejímž cílem bude připomenout základní principy Dohody o technických 
překážkách obchodu a notifikačního procesu dle této Dohody, možnosti zapojení do 
procesu připomínkování notifikací technických předpisů ostatních Členů Dohody a 
případné důsledky plynoucí z nedodržování základních principů Dohody. Pozvánky 
obsahující žádost o potvrzení účasti budou také včas rozeslány. 
 
 
JUDr. M. Korolová (ČOI) se dotázala, zdali bude ÚNMZ spolupracovat na 
vypracování odpovědí na podrobná stanoviska uplatněná EK k notifikacím 
2011/0588/CZ a 2011/0590/CZ, které se týkají opatření obecné povahy z oblasti 
metrologie.  
Ing. V. Pokorný odpověděl, že toto rozhodnutí závisí na Českém metrologickém 
institutu (dále jen „ČMI“), který je gestorem za toto opatření. V případě zájmu ze 
strany ČMI je odbor metrologie ÚNMZ připraven se na vypracovávání těchto 
odpovědí podílet.    
Ing. M. Pražák (ČOI) vyjádřil zájem na přípravě stanoviska také spolupracovat.  
 
 
4. Neharmonizovaná sféra (NLR, SOLVIT, PROCOP) 
 
Mgr. B. Hanáková (MPO) informovala o 30. setkání pracovníků SOLVIT center – 
SOLVIT Workshop, které se konalo ve dnech 1. - 2. 3. 2012 v Kodani. Vzhledem  
k tomu, že letos SOLVIT oslaví 10 let od svého vzniku, EK využila toto setkání mj.  
k diskusi o dalším směřování SOLVITu a v souvislosti s tím připravuje revizi 
doporučení z roku 2001. Všichni zástupci dostali prostor a předali EK vlastní návrhy. 
Ty budou zpracovány a další kroky představí EK na příštím setkání, jež by mělo být  
v červnu 2012. Druhá část Workshopu byla velmi intenzivně zaměřena na 
podnikatelskou část klientů SOLVITu. Vzhledem k tomu, že se všechna centra 
potýkají s nedostatkem podnikatelských případů (podnikatelské případy představují 
cca 10% z celkového počtu), diskutovány byly zejména možnosti, které jsou  



k dispozici, kde jsou hlavní překážky, co podnikatele odrazuje apod. Dánské SOLVIT 
centrum představilo vlastní „Business Strategii" a její uplatňování v praxi. V loňském 
roce sjednotilo MPO služby, jež poskytuje podnikatelům (SOLVIT, ProCoP  
a Jednotná kontaktní místa) do jedné databáze. Podnikatelé se tedy mohou obracet 
na kteroukoli ze služeb, mj. prostřednictvím elektronického formuláře, který je 
umístěn na webových stránkách businessinfo.cz. Tato iniciativa byla rovněž 
prezentována EK a ostatním členským státům jako příklad dobré praxe. V současné 
době plánuje MPO zpracování vlastní strategie s cílem přiblížit ve spolupráci  
s propagačním oddělením nabízené služby podnikatelům. 
V souvislosti s 10. výročím vzniku SOLVITu lze uvést několik statistických údajů 
týkajících se českého centra, jež v ČR funguje od vstupu do EU (1. 5. 2004). Za 
celou dobu fungování českého SOLVITu bylo řešeno přes 700 případů, v úspěšnosti 
a rychlosti řešení se vždy české centrum pohybovalo na horních příčkách  
v hodnocení EK. Vzhledem k narůstajícím agendám příslušného odboru (2009 – 
ProCoP, 2011 – Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti) se doba řešení mírně 
prodloužila. V loňském roce se na SOLVIT obrátilo 347 klientů, z toho 98 případů 
bylo řešeno v databázi jako SOLVIT případy. Co se týče informačního místa ProCoP, 
to v loňském roce obdrželo 430 dotazů. 
 
 

Statistické údaje SOLVIT centra pro ČR za rok 2004 – 2011 
(řešené případy z databáze SOLVIT) 

Rok Počet řešených případů 
(počet zadaných i 

obdržených případů) 

Průměrná rychlost 
řešení sporu 
(počet dní) 

Externí faktory 

2004  
(od 1. 5.) 

33 (27+6) 81   

2005 52 (38+14) 73  
2006 72 (51+21) 35  
2007 87 (69+18) 36  
2008 102 (91+11) 27  
2009 157 (146+14) 28 +začíná ProCoP 
2010 130 (108+22) 42,5 +konkurenceschopnost, 

ProCoP 
2011 98 (69+19) 46,5 +konkurenceschopnost, 

ProCoP 
 

Dotazy mimo databázi SOLVIT 
Rok Počet podnětů SOLVIT a jiné 

(nespecifikovatelná část poté řešena v 
databázi)  

ProCoP 

2011 347 430 
 
 

Ing. V. Stříteský (Svaz obchodu ČR) informoval o Exportní akademii, která je zřízena 
v rámci CzechTrade a jejímž cílem jsou vzdělávací akce z oblasti mezinárodního 
obchodu. Upozornil, že frekventanti této akademie nemají dostatečné znalosti 
z oblastí jako např. ProCoP, SOLVIT, RAPEX, ale ani z oblasti technických překážek 
obchodu, a dalších.  



Mgr. B. Hanáková (MPO) uvedla, že pokud je jí známo, uvedené vzdělávací akce 
jsou většinou zaměřeny na vybrané skupiny a letošní vzdělávací program je již 
stanovený. MPO i přesto, že v minulém roce nabízelo svou spolupráci, nebylo 
CzechTradem při sestavování programu na letošní běh Exportní akademie osloveno. 
Nicméně lze možnost spolupráce znovu zvážit.  
Mgr. M. Líčeník (MZV) v návaznosti na své zkušenosti s působením na zahraničních 
zastupitelských úřadech uvedl, že informovanost je v těchto oblastech poměrně 
nízká, je třeba provádět systematické a opakované vzdělávací akce zaměřené na 
konkrétní osoby.   
 
 
5. Technická normalizace (aktuální informace)  
 
Ing. J. Kratochvíl se nemohl z pracovních důvodů zasedání KTPO zúčastnit, jeho 
plánovaná prezentace „Strategická vize pro EN – opatření na národní úrovni“ je 
přiložena k zápisu.  
 
 
6. Různé ( WTO/TBT, EHK/OSN) 
 
RNDr. K. Popadičová sdělila, že ve dnech 20. - 22. 3. 2012 se bude v Ženevě konat 
další řádné zasedání Výboru WTO/TBT, a to dle standardního programu. Členům 
příslušné subkomise KTPO byl dne 28. 2. 2012 rozeslán seznam notifikací Členů 
Dohody, ke kterým zamýšlí EK na jednání Výboru vystoupit a notifikací EU, ke 
kterým očekává připomínky ze strany ostatních Členů Dohody. Lze předpokládat 
pokračování diskuse k opatřením Austrálie (australský tabákový zákon, který byl již 
přijat, byla prodloužena lhůta pro nabytí účinnosti zákona do 1. 9. 2012) a Brazílie 
(opatření zavádějící mj. zákaz používání přísad do tabákových výrobků – nebylo 
ještě přijato, k datu probíhají konzultace). Výbor bude také projednávat jednotlivé 
příspěvky Členů Dohody, které budou využity k přípravě 6. tříleté Zprávy o 
uplatňování Dohody WTO/TBT (dle čl. 15 Dohody). 
Informace z jednání budou umístěny na webové stránky Úřadu a rozeslány pro 
informaci členům příslušné subkomise KTPO.  
 
 
Česká republika v uplynulém období (od 30. 11. 2011) notifikovala do WTO 2 návrhy 
technických předpisů, a to: 

•  Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při 
schvalování typu a pro ověřování stanovených měřidel: „měřidla indexu lomu – 
hranolové refraktometry“ a 

•  Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické  
a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při 
ověřování stanovených měřidel: „měřicí sestavy taxametrů vozidel taxislužby“.  

 
 
Od 30. 11. 2011 do zasedání KTPO, tedy 14. 3. 2012, notifikovali členové dohody 
celkem 722 návrhů technických předpisů.  
K datu jsme k žádné notifikaci neobdrželi od ostatních členů Dohody připomínky. 



Podrobnejsi informace k vyse uvedenym notifikacim Ize ziskat na adresach 
http://www.unmz.czlurad/wto-tbt 
a http://ec.europa.eu/enterprise/tbtlindex.cfm?dspLang=en. 

Pokud jde 0 cinnosti v ramci pl'islusne pracovni skupiny EHKlOSN, v uplynulem 
obdobi se nekonalo zadne zasedani Pracovni skupiny WP. 6 EHKlOSN pro 
regulatorni spolupraci. V navaznosti na 21. vyrocni zasedc:mi PS v listopadu 2011 
byly na nasledujici webove adrese: http://www.unece.org/tradelwp6/welcome.html 
zverejneny texty tri novych doporuceni zpracovanych touto skupinou, a to: 

• Recommendation N: Good Market Surveillance Policies and Practicies 
• Recommendation P: Crisis Management within a Regulatory Framework 
• Recommendation R: Managing Risk in Regulatory Frameworks 

Mgr. V. Pokorny podekoval pritomnym za ucast a sdelil termin dalsiho zasedani 
KTPO, ktere se uskutecni ve stredu, 13. 6. 2012. 

Zapsala: Bc. Marketa Safarikova-Pstroszova 

V Praze dne 16. brezna 2012 

Ing. Milan Holecek 
predseda KTPO 
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