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Zápis z 32. zasedání Komise pro technické překážky obchodu 

 
Datum konání:  05. 12. 2012  
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, ke 
kterému neměl nikdo připomínky.  
 
 

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

 

Jana Zavacká poskytla informace o aktuálním stavu implementace technických 
předpisů ES/EU Českou republikou, sdělila, ţe podle Internal Market Scoreboardu 
č. 25 z 8. října má Česká republika vynikající výsledky. Za šest měsíců ČR stáhla 
květnový deficit z 1,9% na 0,6%. 
 
Dále informovala, že k 30. listopadu 2012 jsou čtyři směrnice, u kterých se gestorovi 
nepodařilo provést úplnou notifikaci, přestože termín pro transpozici již vypršel. V 
jednom případě již bylo Evropskou komisí zasláno formální upozornění o porušení čl. 
226 Smlouvy. 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Směrnice Komise 2011/73/EU ze dne 29. července 2011, kterou se mění přílohy I a 
V směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/121/ES o názvech textilií za 
účelem jejich přizpůsobení technickému pokroku, termín pro provedení transpozice: 
30. července 2012. 
Transpozice směrnice bude dokončena vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 
92/1999 Sb., kterou se stanoví způsob označování textilních výrobků údaji o sloţení 
materiálu, předpokládané datum nabytí účinnosti bylo dne 30. července 2012. 
 
Směrnice Komise 2011/74/EU ze dne 29. července 2011, kterou se za účelem 
přizpůsobení technickému pokroku mění příloha II směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 96/73/ES o některých metodách kvantitativní analýzy dvousloţkových směsí 
textilních vláken, termín pro provedení transpozice: 30. července 2012. 
Transpozice směrnice bude dokončena vyhláškou, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva průmyslu a obchodu č. 93/1999 Sb., kterou se stanoví postupy pro 
kvantitativní analýzu dvousloţkových směsí textilních vláken, ve znění pozdějších 
předpisů, předpokládané datum nabytí účinnosti bylo dne 30. července 2012. 
 

Český báňský úřad 
Směrnice Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, kterou se mění směrnice 
2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 93/15/EHS zřizuje systém pro 
identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro civilní pouţití, termín pro provedení 
transpozice: 4. dubna 2012. 
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Transpozice směrnice bude dokončena Zákonem, kterým se mění zákon 
č. 146/2010 Sb., o označování a sledovatelnosti výbušnin pro civilní pouţití, 
předpokládané datum nabytí účinnosti dne 1. ledna 2013 (22. listopadu 2012 
ukončeno projednání návrhu v LRV). 
 
Ministerstvo zdravotnictví 
Směrnice Evropského Parlamentu a Rady 2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o kodexu Společenství týkajícím se humánních 
léčivých přípravků, pokud jde o farmakovigilanci, termín pro provedení transpozice: 
21. srpna 2012. 
Transpozice směrnice bude dokončena:  
- Zákonem, kterým se mění zákon č.378/2007 Sb., o léčivech, předpokládané datum 
nabytí účinnosti dne 1. ledna 2013 (předloţeno Parlamentu ČR – 1. čtení – 26. října 
2012) 
- Vyhláškou, kterou se mění vyhláška č. 228/2008 Sb., o registraci léčivých 
přípravků, předpokládané datum nabytí účinnosti dne 2. ledna 2013. 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2012/0337 ze dne 21. 9. 2012)  
 
 
 
RNDr. Klára Popadičová poskytla 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, dále jen „PS G7“) v rámci řádného legislativního postupu, včetně stavu 
jejich projednávání, je uveden na následujících stránkách ve formě tabulky.  
V uplynulém období byly aktivní 4 pracovní podskupiny PS G7 projednávající návrhy 
z oblasti přizpůsobení některých směrnic Nového přístupu Novému legislativnímu 
rámci, motorových vozidel, rekreačních plavidel a prekurzorů výbušnin, přičemţ 
pracovní podskupina pro motorová vozidla projednávala čtyři návrhy legislativních 
aktů. Dohodou mezi Radou, EP a EK bylo na PS G7 uzavřeno projednávání 3 
návrhů - Nařízení o uvádění prekurzorů na trh, Nařízení o schvalování zemědělských 
a lesnických vozidel a Nařízení o schvalování dvou nebo tříkolových vozidel a 
čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly“. 

 
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 

ÚNMZ V uplynulém období proběhla právně/lingvistická revize finálního 
kompromisního textu odsouhlaseného CRPI dne 5. 6. 2012, který 
zohledňoval pozice Rady, EP a EK (EK doplnila svůj souhlas s předloţeným 
kompromisem deklarací zdůrazňující neopodstatněnost zavedení další 
komitologie do textu). Dne 11. 9. 2012 plenární zasedání EP většinou hlasů 
odsouhlasilo dohodnuté kompromisní znění PN a po formálním přijetí Radou 
dne 4. 10. 2012 byl text zveřejněn v OJ EU L 316 dne 14. 11. 2012 jako: 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012 ze dne 
25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS 
a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 
94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:EN:PDF
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a 2009/23/ES 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS 
a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES (Text s 
významem pro EHP) 
česká verze 

PŘIZPŮSOBENÍ NOVÉMU 
LEGISLATIVNÍMU RÁMCI 
Sdělení: Uvedení deseti 
směrnic technické 
harmonizace do souladu 
s rozhodnutím EP a Rady č. 
768/2008/ES ze dne 9. 
července 2008 o společném 
rámci pro uvádění výrobků 
na trh  
+ konkrétní návrhy devíti 

směrnic 
(V nadpise je chybně uveden 
počet deseti směrnic, ve 
skutečnosti byla 
v posledních fázích jednání 
jedna směrnice z balíčku 
vypuštěna) 

ÚNMZ/MPO/ČBÚ V uplynulém období CY PRES pokračovalo v návaznosti na výsledky 1. kola 
diskusí za DK PRES v projednávání konkrétních připomínek ČS, 
pozměňovacích návrhů EP (IMCO) a horizontálních otázek. Dne 9. 11. 2012 
CRPI udělil CYPRES mandát k zahájení neformálních jednání s EP na 
základě souhlasu s novými verzemi návrhů všech devíti směrnic a stanoviska 
k některým specifikovaným otázkám (vyuţívání sektorových expertních 
výborů, review clause pro oblast výtahů). K datu zpracování této informace 
probíhají neformální jednání s EP a činnost PS G7 je zaměřena na 
konsolidaci stanoviska Rady k PN EP pro účely prvního neformálního trialogu 
s EP, který proběhne 5. 12. 2012.  

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

ÚNMZ/ČBÚ PLPRES se nepodařilo dosáhnout s EP dohody v otázce zavedení duálního 
systému, DKPRES pokračovalo v technických jednáních s EP a předloţilo 
Radě kompromisní návrh týkající se zavedení výjimek z úplného zákazu 
zpřístupnění předmětných látek obecné veřejnosti. Z tohoto zákazu bude 
obecně moţné derogovat pouze prostřednictvím licencí, ale aby se vyšlo 
vstříc těm delegacím, které preferují registrace, je zachována pro tři látky 
moţnost derogace prostřednictvím registrace (pro určité koncentrace). 
DKPRES se podařilo dosáhnout dohody s EP i v dalších sporných otázkách, 
a to je změna příloh (delegované akty x řádný legislativní postup) a ochrana 
osobních údajů.  Dne 11. 7. 2012 CRPII odsouhlasil finální kompromisní 
znění. EP odsouhlasil většinou hlasů dne 20. 11. 2012 dohodnutý text, bude 
následovat formální přijetí některou z formací Rady a zveřejnění v OJ EU. 

MOTOROVÁ VOZIDLA 

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

ÚNMZ/MD Dne 28. 9. 2012 CRPI potvrdil shodu k finálnímu textu nařízení dosaţenou 
při projednávání za PLPRES a DKPRES. Dne 20. 11. 2012 byly v rámci 
plenárního zasedání EP odhlasovány kompromisní pozměňovací návrhy ve 
znění dohodnutém mezi Radou a EP. Nyní budou následovat formální 
procedury pro dokončení projednávání v rámci 1. čtení. 
 

Návrh nařízení EP a Rady 

týkající se schvalování dvou 

nebo tříkolových vozidel a 

čtyřkolek a dozoru nad 

trhem s těmito vozidly 

Návrh nařízení EP a Rady o 

hladině akustického tlaku u 

motorových vozidel 

 

 

 

 

Návrh nařízení Evropského 

parlamentu a Rady, kterým 

se v rámci jednotného trhu 

zjednodušuje převod 

motorových vozidel 

registrovaných v jiném 

ÚNMZ/MD 
 
 
 
 
 
 
 

UNMZ/MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚNMZ/MD 

Dne 28. 9. 2012 CRPI potvrdil shodu k finálnímu textu nařízení dosaţenou 
při projednávání za PLPRES a DKPRES. Dne 20. 11. 2012 byly v rámci 
plenárního zasedání EP odhlasovány kompromisní pozměňovací návrhy ve 
znění dohodnutém mezi Radou a EP. Nyní budou následovat formální 
procedury pro dokončení projednávání v rámci 1. čtení. 
 
 
EK dne 23. 2. 2012 za DK PRES prezentovala v rámci PS G7 návrh 
předmětného nařízení, jehoţ cílem je zavedení nové zkušební metody pro 
měření emisí hluku, sníţení přípustné hladiny akustického tlaku a dalších 
ustanovení pro schvalování vozidel z hlediska hlukových emisí. CYPRES 
zahájilo první kolo projednávání návrhu v rámci PS G7. K datu aktualizace 
této informace proběhla dvě zasedání, Nejdiskutovanější tématem zůstává 
otázka nastavení parametrů testovací metody pro měření hladiny 
akustického tlaku, od čehoţ se odvíjí stanovení mezních hodnot hladin 
akustického tlaku pro všechny kategorie motorových vozidel a časový 
harmonogram jejich uplatňování. CYPRES nepředpokládá dokončení 
projednávání, poslední zasedání k tomuto tématu bylo avizováno na 17. 12. 
2012. 
 
 
Cílem předkládaného návrhu je zlepšit fungování jednotného trhu 
prostřednictvím odstranění správních překáţek v souvislosti s novou 
registrací motorových vozidel, která byla jiţ dříve registrována v jiném 
členském státě. Rozdíly ve vnitrostátních správních předpisech, pokud jde o 
novou registraci vozidel, brání volnému pohybu zboţí. Problémy s registrací 
motorových vozidel zahrnula EK do seznamu dvaceti hlavních problémů 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:316:0012:0033:CS:PDF
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členském státě 

 

vztahujících se k stávajícímu jednotnému trhu.  
ČR plně podporuje hlavní cíl návrhu, kterým je zlepšit fungování jednotného 
trhu a to odstraněním administrativních překáţek v souvislosti s novou 
registrací motorových vozidel. Stávající problémy související s rozdíly ve 
vnitrostátních předpisech jednotlivých členských států lze jen obtíţně řešit na 
úrovni jednotlivých států a´proto vítá snahu EK zabývat se touto 
problematikou na úrovni EU. K předkládanému textu má nicméně ČR určité 
výhrady, které budou případně předneseny na dalších jednáních pracovní 
skupiny a v návaznosti na přednesenou prezentaci. K datu zpracování této 
informace proběhla pouze úvodní prezentace EK  

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 sbliţování 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 poţadavek 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 rovněţ na vodní skútry.  
PL PRES zahájilo projednávání návrhu, ale z kapacitních důvodů jej ukončilo 
na začátku listopadu po třech zasedáních PS G7, aniţ by bylo dokončeno 1. 
kolo čtení návrhu.  DKPRES pokračovalo v projednávání návrhu v rámci 
jednoho zasedání, CY PRES ukončilo 1. kolo projednávání a zahájilo další 
kolo diskusí nad novým kompromisním textem obsahujícím připomínky 
jednotlivých ČS ve formě poznámek pod čarou, a to i v kontextu 
pozměňovacích návrhů předloţených EP (IMCO). Nejvíce diskutovanou 
otázkou je, a do budoucna i bude, klasifikace rekreačních plavidel a její 
kritéria. Další jednání k tomuto tématu CYPRES jiţ do konce roku 2012 
neavizovalo. 

 

Pracovní orgány EK  
 

V rámci pracovních orgánů EK (expertní skupiny, stálé výbory) jsou projednávány 
otázky aplikace jednotlivých směrnic Nového přístupu. V uplynulém období se 
jednalo o oblast normalizace a posuzování shody (SOGS), hraček, strojních zařízení, 
oblast zařízení určených pro pouţití v prostředí s nebezpečím výbuchu, měřicích 
přístrojů a stavebních výrobků. 
 
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  
 

Aktuálně 
 

 K 1. 1. 2013 bude stávající kyperské předsednictví Rady EU vystřídáno Irskem. 
Program irského předsednictví v Radě EU zatím nebyl oficiálně představen. 
Prozatímní stránky IEPRES jsou dostupné na adrese: www.eu2013.ie 
 

 Balíček o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem (IEPRES zahájí 
projednávání) 

 

 Dne 23. 10. 2012 EK předloţila pracovní program na rok 2013 včetně iniciativ 
plánovaných do roku 2014. EK se ve své činnosti v tomto období zaměří na 7 
hlavních oblastí, a to hospodářská a měnová unie, podpora 
konkurenceschopnosti prostřednictvím jednotného trhu a průmyslové politiky, 
vytváření sítí zítřka (doprava, logistika, elektronické platby, vysokorychlostní 
sítě), hospodářský růst a sociální začlenění, vyuţívání evropských zdrojů, 

http://www.unmz.cz/urad/rada-eu-r530
mailto:radaeu@unmz.cz
http://www.eu2013.ie/
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vytváření bezpečné Evropy a prosazování vlivu Evropy (Evropa na světové 
scéně). 

Působnosti ÚNMZ se týkají některé klíčové iniciativy z oblasti 
konkurenceschopnosti: 

 reforma vnitřního trhu pro průmyslové výrobky s cílem odstranit zbytečné 
překáţky obchodu způsobené legislativou upravující oblast vnitřního trhu; 

 revize „acquis“ v oblasti normalizace zaloţená jednak na stanovení 
strategických priorit a zpracování konkrétních mandátů za účelem podpory 
politik EU v oblastech mezinárodní konkurenceschopnosti, inovací, digitální 
interoperability a technologického vývoje, a jednak na přezkumu dosaţeného 
pokroku v oblasti strategických cílů a vyhodnocení provádění evropského 
normalizačního systému; 

 elektronické zpracování prohlášení o vlastnostech podle nařízení č. 
305/2011 EU o uvádění stavebních výrobků na trh v rámci zjednodušení a 
odstranění regulatorních překáţek; 

a z oblasti výzkumu, vývoje a inovací 

 legislativní návrh směřující k posílení partnerství v oblasti výzkumu a 
inovací v rámci programu „Horizont 2020“. Tato iniciativa zahrnuje mj. 
partnerství institucí v rámci veřejného sektoru, které bude mít za cíl společnou 
realizaci národních výzkumných programů vedoucí k posílení 
konkurenceschopnosti průmyslu prostřednictvím podpory malých a středních 
firem zabývajících se výzkumem a vývojem (R&D), metrologií na špičkové 
úrovni atd. 

Celý text Pracovního programu EK na rok 2013 lze nalézt na adrese: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/10/20121024_1_en.htm 
 

 Nové návrhy předpisů, které EK plánuje předloţit do konce tohoto roku lze 
nalézt na níţe uvedené adrese v „ Pracovním programu EK na rok 2012“.  

 http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm 

Pokud jde o oblasti spadající do přímé působnosti Úřadu, plánuje EK předloţit 
do konce t. r. návrh revize Směrnice o osobních ochranných prostředcích. 
Zatím se tak k datu zpracování této informace nestalo a není tak zřejmé ani 
z dostupných aktuálních programů zasedání Kolegia komisařů EK. 
 
 
 

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

Igor Švarc informoval o Legislativě přijaté od posledního zasedání (13. 6.) 
v oblastech: 
 
1. Státní zkušebnictví 
 
1.1. Nařízení vlády č. 223/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 453/2004 Sb., 
kterým se stanoví technické poţadavky na diagnostické zdravotnické prostředky in 
vitro, ve znění pozdějších předpisů 
Důvod: Transpozice směrnice Komise 2011/100/EU, kterou se mění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro 
Platnost: 26. 6.  
Účinnost: 1. 7. 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/archives/2012/10/20121024_1_en.htm
http://ec.europa.eu/atwork/programmes/index_en.htm
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1.2. Nařízení vlády č. 229/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., 
o technických poţadavcích na strojní zařízení, ve znění nařízení vlády č. 170/2011 
Sb. 
Důvod: Implementace Rozhodnutí Komise 2012/32/EU, kterým se členským státům 
ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k 
přenosným křovinořezům 
Platnost a účinnost: 4. 7. 
 
1.3. Nařízení vlády č. 335/2012 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 266/2009 Sb., 
o technických poţadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů 
Důvod: Transpozice směrnice Komise 2011/75/EU, kterou se mění směrnice Rady 
96/98/ES o námořním zařízení 
Platnost: 15. 10.  
Účinnost: 20. 10.  
 
2. Metrologie 
 
2.1. Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 282/2012 Sb., kterou se mění 
vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení 
některých druhů hotově baleného zboţí, jehoţ mnoţství se vyjadřuje v jednotkách 
hmotnosti nebo objemu, ve znění vyhlášky č. 404/2008 Sb. 
Důvod: Odstranění nejasností při aplikaci ustanovení o přípustných jmenovitých 
objemech  
Platnost: 30. 8. 
Účinnost: 15. 9. 
 
Dále I. Švarc informoval o Legislativě, která je k datu zasedání v přípravě 
v oblastech: 
 
1. Státní zkušebnictví 
 
1.1. 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 přímo účinného CPR; zrušení NV č. 190/2002 Sb.; (změny v oblasti 
akreditace) 
Navrhovaná účinnost: 15 dní po vyhlášení / 1. 7. 2013 / 1. 1. 2014 (VP smlouva o 
akreditaci) 
Stav: Navrţen do pořadu 49. schůze PS PČR 4. 12. (1. čtení) 
 
1.2 Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických poţadavcích na hračky 
Důvod: Transpozice směrnice komise 2012/7/EU, kterou se pro účely přizpůsobení 
technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček 
Navrhovaná účinnost: 20. 7. 2013 
Stav: předloţeno vládě 25.10. 
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2. Metrologie 
 
2.1. Novela zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění pozdějších předpisů 
Důvod: Dosaţení cílů stanovených v Koncepci rozvoje národního metrologického 
systému České republiky pro období let 2012 – 2016, schválenou Usnesením vlády 
České republiky ze dne 7. prosince 2011 č. 901 
Předloţení vládě: červen 2013 
Navrhovaná účinnost: leden 2014 
 
2.2. Novela vyhlášky č. 262/2000 Sb., kterou se zajišťuje jednotnost a správnost 
měřidel a měření.  
Důvod: Rozpracovává změnu zákona (průřezová vyhláška) 
 
2.3. Novela vyhlášky č. 264/2000 Sb., o základních měřicích jednotkách a ostatních 
jednotkách a o jejich označování 
Důvod:  Převedení definic základních jednotek SI ze zákona č. 505/1990 Sb.do 
podzákonného předpisu.  
 
2.4. Novela vyhlášky č. 345/2002 Sb., kterou se stanoví měřidla k povinnému 
ověřování a měřidla podléhající schválení typu / nová vyhláška 
Důvod:  Reaguje na změny zákona č. 505/1990 Sb., a zároveň provádí revizi 
druhového seznamu měřidel na něţ se výše uvedená povinnost vztahuje. 
 
 
SOČ – Ing. L. Dupal připomněl, ţe za spotřebitele upozornili na nedostatečný dozor 
nad trhem v oblasti váţení a hmotnosti. 
 
ČOI – JUDr. M. Korolová v této souvislosti uvedla, ţe se domnívá, ţe by ÚNMZ mělo 
zřídit pracovní skupinu pro tyto otázky, coţ bude projednáno na pracovním jednání 
ČOI a ÚNMZ. 
 
ČBÚ – Ing. J.Kaňka informoval 

 ţe bude patrně zahájeno řízení o porušení čl 226 Smlouvy (infringement 
procedure) ke Směrnici Komise 2012/4/EU ze dne 22. února 2012, 
kterou se mění směrnice 2008/43/ES, kterou se podle směrnice Rady 
93/15/EHS zřizuje systém pro identifikaci a sledovatelnost výbušnin pro 
civilní pouţití, jejíţ termín pro provedení transpozice byl 4. dubna 2012. 

 ţe z důvodu připomínek EK dojde k opětovné notifikaci změny vyhlášky 
ČBÚ č. 49/2008 Sb., která bude rozdělena do dvou samostatných 
vyhlášek. 

 
 

3. Informační povinnosti dle směrnice 98/34/ES 

 

Ředitel odboru mezinárodních vztahů Ing. Miroslav Chloupek v zastoupení 

pracovnice národního kontaktního místa Mgr. Ireny Lopojdové poskytl informace o 

zaslaných předpisech k notifikaci České republiky od minulého zasedání KTPO (13. 

6. 2012). Jednalo se o 9 návrhů technických předpisů, a to: 
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2012/0396/CZ – Český báňský úřad; Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
č. 49/2008 Sb., o poţadavcích k zajištění bezpečného stavu podzemních objektů a 
vyhláška č. 51/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti 
provozu při úpravě a zušlechťování nerostů, ve znění vyhlášky č. 395/2011 Sb.; 
konec tříměsíčního období pozastavení prací: 26. 9. 2012. 

2012/0400/CZ – Ministerstvo zemědělství ČR; VYHLÁŠKA ze dne 
……………….….. 2012, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví 
poţadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou 
zeleninu, suché skořápkové plody, houby, brambory  
a výrobky z nich, jakoţ i další způsoby jejich označování, ve znění pozdějších 
předpisů; konec prodlouženého období pozastavení prací: 31. 12. 2012. 

  
2012/0475/CZ – Ministerstvo zemědělství ČR (Státní veterinární správa ČR); 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.128/2009 Sb., o přizpůsobení 
veterinárních a hygienických poţadavků pro některé potravinářské podniky, v nichţ 
se zachází se ţivočišnými produkty; konec prodlouženého období pozastavení 
prací: 11. 2. 2013. 

2012/0476/CZ -  Ministerstvo zemědělství ČR (Státní veterinární správa ČR); 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o veterinárních a 
hygienických poţadavcích na ţivočišné produkty, které nejsou upraveny přímo 
pouţitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 61/2009 Sb.; 
konec prodlouženého období pozastavení prací: 11. 2. 2013. 

2012/0487/CZ – Ministerstvo financí ČR; Návrh zákona ze dne .....2012, o 
provozování sázkových her; konec prodlouženého období pozastavení prací: 17. 
12. 2012. 

2012/0552/CZ – Ministerstvo zemědělství ČR; Návrh NAŘÍZENÍ VLÁDY ze 
dne……………2012, kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů 
lihu, destilátu a některých druhů lihovin; akceptace “urgency procedure“ ze strany 
Evropské komise. 

2012/0553/CZ – Ministerstvo zdravotnictví ČR; Návrh MIMOŘÁDNÉHO 
OPATŘENÍ vyhlášeného ministrem zdravotnický, kterým se zakazuje nabízení k 
prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli lihovin o 
obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a 
konzumního lihu, které byly vyrobeny po …. 2012, pokud nejsou ve všech fázích 
uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu podle nařízení vlády č. …./2012 
Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a 
některých druhů lihovin;  akceptace “urgency procedure“ ze strany Evropské 
komise.  

2012/0576/CZ – Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (ČMI); Návrh opatření 
obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky na 
stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a při ověřování 
stanovených měřidel: "snímače průtoku plynu s centrickou clonou"; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 14. 1. 2013. 
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2012/0580/CZ - Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (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: "přepravní sudy"; konec tříměsíčního období pozastavení 
prací: 16. 1. 2013. 

Připomínky a podrobná stanoviska zaslané z České republiky k notifikacím ostatních 
členských států:  
 
Ministerstvo zemědělství ČR uplatnilo připomínku k notifikaci 2012/0187/D - 

Nařízení  

o uvádění do oběhu hnojiv, půdních podpůrných látek, substrátů kultur a 

rostlinných podpůrných prostředků (Nařízení o hnojivech - orig. 

Düngemittelverordnung – DüMV). Česká republika vyjádřila námitku k omezení 

pouţívání křemelinového filtračního koláče (zbytkového filtračního materiálu v 

pivovarnictví a vinařství); došlo by tak ke znemoţnění trhu s křemelinou  (původní 

filtrační materiál).  

Ministerstvo zemědělství ČR uplatnilo připomínku k notifikaci 2012/0188/SK - 

Návrh vyhlášky ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Slovenské 

republiky o mase jatečních zvířat. Česká republika uvedla, ţe pokud nadřazený 

právní předpis neobsahuje článek o vzájemném uznávání zboţí, navrhuje, aby byla 

výše uvedená klauzule přidána do textu tohoto návrhu vyhlášky.  

Ministerstvo zemědělství ČR uplatnilo připomínku k notifikaci 2012/0207/SK - 

Návrh vyhlášky ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Slovenské 

republiky o masných výrobcích. Česká republika uvedla, ţe pokud nadřazený 

právní předpis neobsahuje článek o vzájemném uznávání zboţí, navrhuje, aby byla 

výše uvedená klauzule přidána do textu tohoto návrhu vyhlášky.  

Ministerstvo zemědělství ČR uplatnilo připomínku k notifikaci 2012/0208/SK - 

Návrh vyhlášky ministerstva zemědělství a rozvoje venkova Slovenské 

republiky o požadavcích na mléčné výrobky. Česká republika uvedla, ţe pokud 

nadřazený právní předpis neobsahuje článek o vzájemném uznávání zboţí, 

navrhuje, aby byla výše uvedená klauzule přidána do textu tohoto návrhu vyhlášky. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR uplatnilo podrobné stanovisko k notifikaci 

2012/0241/S - Návrh výnosu, kterým se mění výnos o potravinách (2006:813). V 

souladu s nařízením (EU) č. 10/2011 nelze bisfenol A pouţívat v polykarbonátových 

kojeneckých lahvích. Tento zákaz byl přijat na základě principu předběţné 

opatrnosti, avšak v tomto případě bylo takové opatření přijatelné a odůvodnitelné. 

Nebyl ale akceptován návrh na rozšíření zákazu pouţívání bisfenolu A na všechny 

předměty a materiály určené pro děti do věku tří let, neboť ţádná z vědecky 

akceptovatelných studií jednoznačně neprokázala zdravotní rizika pro malé děti, je-li 

k přípravě stravy nebo k její konzumaci pouţíváno plastové náčiní s obsahem BPA.  
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Ministerstvo životního prostředí ČR uplatnilo podrobné stanovisko k notifikaci 

2012/0310/F - Vyhláška ze dne [ ], jíž se upravuje vyhláška ze dne 31. srpna 

2009 o obecných předpisech pro instalace určené k ochraně životního 

prostředí, na něž se vztahuje deklarace ve smyslu rubriky č. 2345 o používání 

rozpouštědel pro suché čištění a zpracovávání textilů nebo oděvů. Česká 

republika ve svém podrobném stanovisku odmítla ustanovení čl. 9 bod 2.3.3 

uvedeného návrhu, které zakazuje pouţívat stroje vyuţívající perchlorethylen nebo 

jiné rozpouštědlo, jehoţ tenze páry při 20°C je vyšší nebo rovna 1900 Pa, v 

provozovnách přiléhajících k prostorám vyuţívaným třetími osobami (pro instalace 

nových strojů od roku 2012 a pro stávající instalace upravené po roce 2012 nebo od 

té doby, pokud jiţ dosáhly 15 let provozu, a to počínaje 1. lednem 2014). 

Perchlorethylen je jedním z nejvíce testovaných rozpouštědel. Z hlediska rizik byl 

posouzen v roce 2007 a v roce 2010 proběhlo posouzení jeho rizik v rámci registrace 

podle nařízení REACH. Četné epidemiologické studie v minulosti prokázaly, ţe 

perchlorethylen je při správném pouţití v čistírnách bezpečný. 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 

připomínku k notifikaci 2012/0357/SI - Pravidla, kterými se mění pravidla pro 

měřící přístroje. V textu návrhu je poţadována MPE 0,3 % u měřidel pro kontinuální 

a dynamické měření mnoţství kapalin jiných neţ voda. Podle směrnice 2004/22/ES 

pro tato měřidla (např. výdejní stojany pohonných hmot – měřidla pro měření 

mnoţství kapalných paliv během doplňování palivové nádrţe motorového vozidla) je 

MPE stanoveno hodnotou 0,5 %. Hodnota MPE 0,3% je směrnicí 2004/22/ES 

předepsána pouze pro měřicí systémy na potrubích. Z výše uvedených důvodů 

Česká republika poţádala o vysvětlení uplatnění poţadavku MPE 0,3% pro měřidla 

uvedená v článku 14 odst. 3 návrhu předpisu.  

Ministerstvo zemědělství ČR uplatnilo podrobné stanovisko k notifikaci 

2012/0359/BG - Zákon, kterým se mění a doplňuje zákon o zdraví. Návrh 

předpisu mimo jiné reguluje a zejména omezuje propagaci energetických nápojů, 

která je určena osobám mladším 18 – ti let. Česká republika se domnívá, ţe 

případné omezení reklamy týkající se energetických nápojů, je opatřením, které není 

v souladu s čl. 34 a 36 Smlouvy o fungování Evropské unie a můţe být ve svém 

důsledku překáţkou volnému pohybu zboţí, konkrétně energetických nápojů, v rámci 

vnitřního jednotného trhu Evropské unie a jednoznačně by znevýhodnila výrobce 

těchto produktů. Navíc výše uvedená restrikce by neměla ani dostatečné odůvodnění 

ze zdravotního hlediska. 

Ministerstvo zdravotnictví ČR uplatnilo připomínku k notifikaci 2012/0423/E - 

Návrh královského výnosu, kterým se mění královský výnos, kterým se stanoví 

podmínky, jež musí splňovat suroviny na bázi polymeru recyklované pro 

použití v materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami. Česká 

republika ve své připomínce uvedla, ţe podmínky, které musí splňovat suroviny na 

bázi polymeru, recyklované pro pouţití v materiálech a předmětech určených pro styk 

s potravinami, stanovuje nařízení Komise (ES) č. 282/2008 ze dne 27. března 2008, 
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o materiálech a předmětech z recyklovaných plastů určených pro styk s potravinami 

a o změně nařízení (ES) č. 2023/2006. V současné době jsou předkládány v souladu 

s uvedeným nařízením ţádosti o povolení procesů recyklace podle povolovacího 

postupu stanoveného v článcích 9 a 10 nařízení (ES) č. 1935/2004. Další postup se 

bude odvíjet ve smyslu odst. 3 článku 5 nařízení Komise č. 282/2008, kdy Evropský 

úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) vydá stanovisko, zda proces recyklace splňuje 

podmínky stanovené v článku 4 tohoto nařízení. Komise následně podle článku 6 

přijme rozhodnutí určené ţadateli, kterým se uděluje povolení recyklace nebo kterým 

se vydání tohoto povolení odmítá. Česká republika vyjádřila názor, ţe nařízením 

popsaný postup by měl být uplatňován ve všech členských státech EU, protoţe 

smyslem nařízení Komise (ES) č. 282/2008 bylo stanovit obecné zásady pro 

odstranění rozdílů mezi právními předpisy členských států. Jakékoliv snahy o úpravu 

nebo adaptaci obecných poţadavků v právních úpravách členských států 

povaţujeme za nesystémový krok, a to zejména s ohledem na skutečnost, ţe 

dokončení hodnocení EFSA se předpokládá do konce roku 2012.  

Státní veterinární správa ČR uplatnila připomínku k notifikaci 2012/0501/HU - 

Návrh MV na zmírnění reprodukční dysfunkce a respiračních symptomů 

vepřového chovu. Česká republika ve své připomínce vyjádřila stanovisko, ţe 

schválení navrhovaného předpisu by znamenalo citelný zásah do obchodování 

s plemennými prasaty mezi Maďarskem a ostatními členskými státy s ohledem na 

odstavec 12 a 13 oznámeného návrhu. Kdy by plemenná prasata mohla být 

dováţena do Maďarska pouze z chovů prostých PRRS. Obchodování s jatečnými 

prasaty by tak bylo prakticky nerealizovatelné. 

K českým notifikacím byly uplatněny následující ţádosti o doplňující informace, 

připomínky a podrobná stanoviska:  

K notifikaci Ministerstva zemědělství České republiky (Státní veterinární správa ČR) 

– 2012/0220/CZ  - Návrh vyhlášky o veterinárních poţadavcích na poráţení 

krokodýlů a další zpracování masa a ţivočišných produktů pocházejících z krokodýlů 

– byla uplatněna připomínka Španělskem. Připomínka Španělska se týkala 

označení zdravotní nezávadnosti krokodýlího masa. Česká republika odpověděla.  

Dále bylo k této notifikaci uplatněno podrobné stanovisko a připomínky EK. 

Evropská komise upozornila, ţe oznámený návrh rozšiřuje zavedení některých 

poţadavků nařízení (ES) č. 853/2004 a nařízení (ES) č. 854/2004 na „krokodýlí 

maso“ určené k lidské spotřebě. Členské státy mohou přijmout takové vnitrostátní 

opatření, pokud nejsou v rozporu s obecnými poţadavky nařízení (ES) č. 852/2004, 

č. 853/2004 a č. 854/2004 nebo s dosaţením cílů těchto nařízení. Česká republika 

odpověděla. 

K notifikaci Ministerstva zdravotnictví České republiky – 2012/0325/CZ - Návrh 

NAŘÍZENÍ VLÁDY o seznamu vybraných neuvedených látek – byla uplatněna 

připomínka Evropskou komisí. 
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Tento návrh nařízení vlády z roku 2012 o seznamu vybraných neuvedených látek 

stanoví seznam tří vybraných neuvedených látek včetně jejich ročních limitních 

mnoţství. Evropská komise vyzvala Českou republiku k vysvětlení, jak zajistí, aby 

opatření obsaţená v návrhu neopodstatněně nevytvářela zbytečné administrativní 

překáţky zákonnému průmyslovému obchodování s těmito 3 látkami. Česká 

republika odpověděla. 

K notifikaci Ministerstva zdravotnictví České republiky – 2012/0326/CZ - Návrh 

zákona o prekurzorech drog a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku 

České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších 

předpisů – bylo uplatněno podrobné stanovisko a připomínky Evropskou komisí. 

Evropská komise konstatovala, ţe ustanovení § 19 a rovněţ § 21 návrhu jdou nad 

rámec nařízení EU o prekurzorech drog. Evropská komise vyzvala Českou republiku, 

aby znovu zváţila a popřípadě změnila tato ustanovení § 19 a § 21 návrhu s cílem 

zajistit, aby tato ustanovení nebyla v rozporu s právem EU.  Česká republika 

odpověděla.  

 

K notifikaci Ministerstva zemědělství ČR – 2012/0400/CZ - VYHLÁŠKA ze dne … 

2012, kterou se mění vyhláška č. 157/2003 Sb., kterou se stanoví poţadavky pro 

čerstvé ovoce a čerstvou zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, 

suché skořápkové plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakoţ i další způsoby 

jejich označování, ve znění pozdějších předpisů – bylo uplatněno podrobné 

stanovisko Slovenské republiky.  Slovenská republika ve svém podrobném 

stanovisku poţádala o úpravu určitých ustanovení návrhu v souladu se směrnicí 

Rady 2001/113/ES o ovocných dţemech, rosolech, marmeládách, kaštanovém pyré 

určených pro lidskou spotřebu. Česká republika zatím neodpověděla. 

K uvedené notifikaci uplatnila podrobné stanovisko také Francie. Francie ve svém 

podrobném stanovisku uvedla, ţe návrh neobsahuje ustanovení o vzájemném 

uznávání; dále návrh stanoví povinnost uvádět sladidla ve stejném zorném poli jako 

prodejní název, a to pro všechny výrobky (zavařeniny, pyré, ţelé...); toto však 

předpisy Společenství nepoţadují. Česká republika zatím neodpověděla. 

K notifikaci Státní veterinární správy (Ministerstvo zemědělství ČR)  - 2012/0475/CZ - 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.128/2009 Sb., o přizpůsobení 

veterinárních a hygienických poţadavků pro některé potravinářské podniky, v nichţ 

se zachází se ţivočišnými produkty - uplatnila žádost o doplňující informace 

Evropská komise. Evropská komise poţádala Českou republiku o bliţší objasnění 

pojmu okrajová a na místní úroveň omezená činnost. Česká republika odpověděla. 

K uvedené notifikaci následně Evropská komise uplatnila podrobné stanovisko. 

Evropská komise ve svém podrobném stanovisku poukázala na skutečnost, ţe daný 

návrh vyhlášky je v rozporu s čl. 1 odst. 5 písm. b) bod ii) nařízení (ES) 853/2004 
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Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro 

potraviny ţivočišného původu. Česká republika zatím neodpověděla.  

K notifikaci Státní veterinární správy (Ministerstvo zemědělství ČR) – 

2012/0476/CZ - Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 289/2007 Sb., o 

veterinárních a hygienických poţadavcích na ţivočišné produkty, které nejsou 

upraveny přímo pouţitelnými předpisy Evropských společenství, ve znění vyhlášky č. 

61/2009 Sb. – uplatnila podrobné stanovisko Evropská komise. Evropská komise 

ve svém podrobném stanovisku poukázala na skutečnost, ţe určitá ustanovení 

návrhu nejsou v souladu s nařízením (ES) č. 853/2004 Evropského parlamentu a 

Rady, kterým se stanoví zvláštní hygienická pravidla pro potraviny ţivočišného 

původu. Česká republika zatím neodpověděla.  

K notifikaci Ministerstva financí ČR – 2012/0487/CZ - Návrh zákona ze dne .....2012, 

o provozování sázkových her – uplatnila Evropská komise podrobné stanovisko a 

připomínky. S ohledem na poskytování a propagaci sluţeb hazardních her 

nabízených provozovateli s licencí, kteří mají sídlo v jiném členském státě, Evropská 

komise zdůraznila, ţe podle článku 56 SFEU se omezení svobody poskytovat sluţby 

v rámci Evropské unie zakazují s ohledem na občany členských států, kteří mají sídlo 

v jiném členském státě, neţ je stát osoby, pro niţ jsou dané sluţby určeny. Česká 

republika zatím neodpověděla. 

K této notifikaci uplatnila rovněţ podrobné stanovisko Malta. Malta ve svém 

podrobném stanovisku mimo jiné poukázala na čl. 3 odst. 2, který uvádí, ţe 

„Provozovatelem, který provozuje sázkovou hru, můţe být pouze právnická osoba; 

tato právnická osoba musí mít sídlo na území České republiky”. Poţadavek, ţe 

provozovatel musí být právnickou osobou se sídlem na území České republiky 

vyvolává problémy se souladem s články 49 a 56 SFEU, které se týkají svobody 

usazování a pohybu sluţeb. Česká republika zatím neodpověděla. 

K notifikaci Ministerstva zemědělství ČR – 2012/0552/CZ - Návrh NAŘÍZENÍ 

VLÁDY ze dne……………2012, kterým se stanoví formulář dokladu o původu 

některých druhů lihu, destilátu a některých druhů lihovin – byla uplatněna žádost o 

doplňující informace z Evropské komise. Evropská komise poţádala o vysvětlení 

toho, proč líh a destiláty vyrobené mimo a dovezené do České republiky jsou 

ošetřeny jinak neţ lihoviny vyrobené mimo a dovezené do České republiky 

s ohledem na laboratorní protokol. Česká republika odpověděla.  

K této notifikaci uplatnilo rovněţ připomínku Bulharsko. Bulharsko vyjádřilo ve své 

připomínce postoj, v jehoţ rámci sdělilo, ţe jednotný elektronický správní doklad 

(SAD) musí být vydán pro etylalkohol a destiláty zemědělského původu a lihoviny v 

rámci země nebo z území a do území dalšího členského státu Evropské unie. Co se 

týče návrhu prohlášení, měla by tato prohlášení být sloučena do jednotného 

společného prohlášení pro všechny druhy výrobků. Česká republika zatím 

neodpověděla. 
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Maďarsko ve své připomínce uvedlo, ţe během českého metanolového skandálu, 

který vypukl v září roku 2012, se nevyskytly ţádné problémy s alkoholickými nápoji 

vyráběnými mimo Českou republiku, které by ospravedlnily poţadavek na nutnost 

předloţení dokladu o původu při dovozu uvedených lihovin. Česká republika zatím 

neodpověděla. 

 

K notifikaci Ministerstva zdravotnictví ČR – 2012/0553/CZ - Návrh MIMOŘÁDNÉHO 

OPATŘENÍ vyhlášeného ministrem zdravotnický, kterým se zakazuje nabízení k 

prodeji, prodej a jiné formy nabízení ke spotřebě konečnému spotřebiteli lihovin o 

obsahu etanolu nejméně 20% objemových nebo více, včetně tuzemáku a 

konzumního lihu, které byly vyrobeny po …. 2012, pokud nejsou ve všech fázích 

uvádění do oběhu provázeny dokladem o původu podle nařízení vlády č. …./2012 

Sb., kterým se stanoví formulář dokladu o původu některých druhů lihu, destilátu a 

některých druhů lihovin – uplatnila Itálie žádost o doplňující informace. Itálie 

vznesla dotaz, zdali v případě vývozu neutrálního alkoholu je zátěţ spojená se 

„zprávou o zkoušce od akreditované laboratoře“ na výrobci  

ve třetím státě nebo na dovozci v České republice. Česká republika zatím 

neodpověděla. 

Maďarsko ve své připomínce uvedlo, ţe během českého metanolového skandálu, 

který vypukl v září roku 2012, se nevyskytly ţádné problémy s alkoholickými nápoji 

vyráběnými mimo Českou republiku, které by ospravedlnily poţadavek na nutnost 

předloţení dokladu o původu při dovozu uvedených lihovin. Česká republika zatím 

neodpověděla. 

 

Česká republika vyjádřila od posledního zasedání KTPO podporu stanovisku ANEC 

k dokumentu 18/2012 - STANDARDISATION MANDATE ISSUED TO THE 

EUROPEAN STANDARDISATION ORGANISATIONS (ESOS) TO DEVELOP 

EUROPEAN STANDARDS FOR BICYCLES, BICYCLES FOR YOUNG CHILDREN 

AND LUGGAGE CARRIERS FOR BICYCLES a poţádala o podporu jeho přijetí ve 

Výboru 98/34. 

 

Členům Subkomise 98/34/ES byl postoupen výstup ze 118. zasedání Výboru 98/34 

včetně závěrů ze 41. jednání rozšířeného Výboru 98/34/ES. 

Ing. Miroslav Chloupek prezentoval dva příklady ohledně posouzení nutnosti 

notifikace podle směrnice 98/34/ES, ve znění směrnice 98/48/ES (notifikace 

2011/0065/CZ; 2012/0366/CZ). Uvedené příklady jsou přiloţeny k zápisu. 

 

Další přílohou zápisu KTPO je Zpráva ze zahraniční pracovní cesty týkající 

se jednání EK ohledně Opatření obecné povahy, které se konalo v Bruselu dne 

17. 1. 2013. Hlavním obsahem tohoto jednání byly především otázky, proč jsou 

pozastavena jednání k OOP, proč se nenotifikují a proč neprobíhá korespondence 
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mezi EK a ČMI. Schůzka byla částečně informativní, částečně docházelo k vysvětlení 

dané problematiky. Rovněţ probíhalo vyjasnění problematiky procesu notifikace. 

 

PŘESTÁVKA 

 

4. Neharmonizovaná sféra (NLR, SOLVIT, PROCOP) 

Mgr. Barbora Hanáková (MPO) 

Rozhodnutí C – 171/11 (DVGW) 

Horizontální působnost článku 34 SFEU. 

Evropský soudní dvůr rozhodoval, zda soukromoprávní subjekt (v tomto případě 

německá nezisková organizace - zkušebna DVGW) je vázán principem volného 

pohybu zboží. DVGW vydává závazné technické standardy v oblasti vodovodních 

zařízení a současně dle nich certifikuje výrobky. DVGW má v tomto oboru dlouhou 

tradici (jiţ od 19. stol.) a je jedinou organizací, která toto na území Německa v dané 

oblasti dělá. Generální advokát proto argumentoval, ţe DVGW fakticky rozhoduje o 

přístupu produktů na německý trh. Připomněl přitom, ţe v případech jako Bosman, 

Viking, a Laval byla horizontální působnost evropských svobod dovozena a tato 

rozhodnutí by měla analogicky platit i pro oblast volného pohybu zboţí. Z pohledu 

ekonomie práva dále zdůraznil, ţe taktový přístup je nezbytný k efektivnímu 

fungování vnitřního trhu, protoţe v opačném případě by mohly překážky vytvořené 

soukromými institucemi nahradit ty, které se podařilo již odstranit. Jedná se 

zde tedy o nalezení rovnováhy mezi principy evropské integrace obsaţenými v čl. 34 

SFEU a svobodou podnikání obsaţenou v čl. 16 Charty EU. 

Soud se ve svém rozhodnutí převáţně ztotoţnil s argumentací generálního 

advokáta. Současně však zdůraznil, ţe přímá aplikace čl. 34 je úzce spjata s 

principem delegování moci. DVGW je nezisková, nestátní organizace, která není 

státem financována a ten nemá moc nad vydáváním jejích standartů. Přesto soud 

konstatoval, ţe DVGW disponuje přeneseně určitou “veřejnou mocí”, protoţe fakticky 

rozhoduje o přístupu výrobků na německý trh, protoţe: 

1. německé úřady uznávájí výrobky označené certifikací DVGW jako 

odpovídající německým zákonům,  

2. DVGW je fakticky jedinou organizací, která v Německu výrobky v této oblasti 

certifikuje, odhlédneme-li od velmi nákladných a pro praxi nevyužitelných 

znaleckých posudků,  

3.  přestože německé zákony stanovují jen obecné podmínky prodeje zboží, 

reálně zákazníci odebírají pouze výrobky certifikované organizací DVGW.  
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Přímá aplikace čl. 34 zde tedy je moţná, ale pouze v rámci regulatorní činnosti této 

organizace a ve stejném duchu, v jakém by bylo dané ustanovení aplikováno na stát 

samotný. 

Přestoţe je toto rozhodnutí určitým pokrokem v této problematice, ponechává stále 

řadu otázek, které by měly být dále zodpovězeny. Především soud neposkytl návod, 

podle ktérého by bylo moţné jasně definovat resp. měřit přenesení veřejné moci na 

soukromou organizaci. Např. jaká by byla situace, kdyby určitá skupina spotřebitelů 

nebrala ohled na danou certifikaci, nebo kdyby bylo organizací vydávajících 

certifikáty více, resp. pokud by byly znalecké posudky snáze dostupné. Dále pak 

neposkytla odpověď, zda je zkušebna povinna odůvodnit neposkytnutí certifikace, 

tato otázka byla přitom v průběhu řízení rovněţ vznesena. 

Předběţnou otázku, stanovisko generálního advokáta a finální rozhodnutí soudu jsou 

k dispozici v ČJ zde    

 
5. Technická normalizace (aktuální informace)  

Ředitel Odboru technické normalizace Ing. Jiří Kratochvíl předal zprávu o aktuálně 

řešených tématech v oblasti technické normalizace. 

Nařízení o evropské normalizaci (NEN)  

Ing. Kratochvíl zdůraznil dopad NEN na národní normalizační organizace (např. 

nutnost předkládání Plánu národních prací na webu ÚNMZ s cílem informovat 

partnery v zahraničí a umoţnit jim tak zapojení do procesu tvorby původních 

technických norem). Dalším v NEN uvedeným opatřením, které má vést k většímu 

zapojení malých a středních podniků do systému technické normalizace je poskytnutí 

bezplatného přístupu k návrhům norem formou public enquiries. 

Další informace jsou dostupné na http://www.unmz.cz/urad/revize-evrospkeho-

normalizacniho-systemu. 

Strategická vizi pro evropské normy   

Výzva k podávání návrhů řešení úkolů v rámci Strategické vize pro evropské normy 

zazněla na minulém zasedání KTPO. 

Ing. Kratochvíl shrnul současný stav. ÚNMZ obdrţelo celkem 27 nabídek na řešení 

od 12 subjektů. Celková výše nabídek převyšovala 4 mil. Kč. Vzhledem k z rozpočtu 

ÚNMZ alokované částce (cca 1 mil. Kč) bylo nutno jejich počet i rozsah upravit. 

Během měsíce srpna a září byla osobně v zastoupení předsedy Úřadu a ředitele 

odboru technické normalizace s jednotlivými zástupci subjektů projednána úprava 

nabídek s ohledem na splnění základních opatření Sdělení EK a s ohledem na 

http://curia.europa.eu/juris/documents.jsf?pro=&lgrec=en&nat=&oqp=&lg=&dates=&language=en&jur=C%2CT%2CF&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&num=C-171%252F11&td=ALL&pcs=O&avg=&page=1&mat=or&jge=&for=&cid=24547
http://www.unmz.cz/urad/revize-evrospkeho-normalizacniho-systemu
http://www.unmz.cz/urad/revize-evrospkeho-normalizacniho-systemu
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realizovatelnost výstupů nabídek. Některé z předloţených nabídek bylo doporučeno 

vyuţít jako rozborový úkol v rámci plánu tvorby technických norem, u některých bylo 

dohodnuta jejich realizace v následujícím období. Veškeré argumenty v rámci 

osobního projednání byly akceptovány, jednání byly vţdy vedeny v konstruktivním 

duchu. Nicméně se ukázal správným odhad z předloţeného záměru MPO na jaře 

2012, tedy potřeby cca 3,5 mil. Kč.  

Úprava nabídek byla vedena snahou o naplnění všech potřeb, tj. jak činnosti 

koordinační v celém procesu tvorby technických norem, tak vytvoření příruček ke 

snadnějšímu pouţívání technických norem a i příprava vzdělávacích manuálů pro 

jednotlivé profesní (zájmové) skupiny včetně pilotní realizace několika vzdělávacích 

workshopů. 

Programu rozvoje technické normalizace (PRTN) 2013  

Ing. Kratochvíl vyzval členy KTPO k podávání návrhu úkolů PRTN s prioritou v 

oblastech: 

1. Úkoly navazující na dříve řešené projekty podporované z PRTN 
2. Úkoly naplňující opatření uvedená ve Sdělení komise Strategická vize pro 

evropské normy 
3. Podpora pólů excelence (např. vedení TC a WG v rámci evropských a 

mezinárodních normalizačních organizací) 

Termín pro podávání návrhů je stanoven na 21. ledna 2013. 

Informační portál - předpisy a normy 

V závěru Ing. Kratochvíl upozornil na Informační portál, přístupný z 

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz, poskytující informace o předpisech 

a souvisejících normách ve vybraných sektorech výrobků. Do informačního portálu 

byla v posledním období včleněna nová funkčnost jeho přímého propojení se 

systémem ČSN online. 

6. Různé (WTO/TBT, EHK/OSN, Zásady označování CE- Ing.V. Brach) 

RNDr. Klára Popadičová informovala, ţe dne 2. 10. 2012 proběhlo pravidelné setkání 

Kontaktních míst WTO/TBT v Bruselu, na kterém byli zástupci jednotlivých ČS 

informováni o přehledu notifikací provedených za uplynulé období a o posledním 

vývoji a přijatých závěrech panelových sporů v rámci judikatury WTO. EK dále 

prezentovala první zpracovanou „Zprávu o fungování notifikační procedury v rámci 

Dohody WTO/TBT“ přijatou 29. 6. 2012. Cílem této aktivity je poskytnout všem 

subjektům zainteresovaným na notifikační proceduře WTO/TBT, tj. i SMEs, základní 

informace o tomto procesu a jeho vývojových trendech v posledních letech (2004-

2011), identifikovat přetrvávající obtíţe (dodrţování základních povinností 

vyplývajících z notifikační procedury, tj. oznamování ve stadiu přípravy, sledování 
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notifikací a jejich analýza, nedodrţování lhůt poskytnutých pro předkládání 

připomínek, jazykový reţim, zvyšování povědomí hospodářských subjektů), oblasti 

moţného zlepšení a úprav v kontextu posledního vývoje (tj. přibývající počet 

notifikací z důvodů zvýšení počtu Členů WTO, intenzivnější regulační činnost v nově 

vznikajících odvětvích – energetická účinnost, ochrana spotřebitele) a navrhnout 

opatření za účelem zlepšení (zvyšování povědomí hospodářských subjektů včetně 

SMEs, podpora práva hospodářských subjektů na informace od informačních 

středisek WTO/TBT, koordinace s dalšími důleţitými nástroji obchodní a průmyslové 

politiky EU, podpora fungování oznamovacího postupu na multilaterální a bilaterální 

úrovni, dodrţování pravidel notifikační procedury v maximálním moţném rozsahu, 

zvyšování transparentnosti v rámci řádného legislativního postupu EU a větší 

koordinace s ČS EU).  

V rámci informací o přípravě nadcházejícího zasedání Výboru pro technické 

překáţky obchodu (27. – 29. 11. 2012) EK prezentovala svůj příspěvek k pravidelné 

6. tříleté Zprávě o fungování Dohody o technických překáţkách WTO (dle čl. 15.4. 

Dohody). EK navrhuje zahrnout do Zprávy doporučení týkající se především 

zefektivnění fungování WTO databáze notifikací s cílem umoţnit notifikovat návrhy 

technických opatření, norem či postupů posuzování shody přímo ostatním Členům 

Dohody (tj. ne jako dosud přes Sekretariát Výboru, coţ v některých případech můţe 

způsobit zdrţení celého procesu), uchovávat všechny informace ke konkrétní 

notifikaci na jednom místě (tj. návrh, komentáře, reakce, dodatky atd.), vyuţívat 

databáze jednotlivými kontaktními místy přímo k rozesílání na národní úrovni atd.  

Ve dnech 4. 10. 6. 11. a 26. 11. 2012 proběhla tři neformální jednání Výboru 

WTO/TBT (dále jen „Výbor), jejichţ cílem byla diskuse nad 6. tříletou zprávou o 

fungování a uplatňování Dohody WTO/TBT (dále jen „Zpráva“) dle čl. 15 Dohody. 

Zpráva obsahuje doporučení či konkrétní opatření ke zlepšení činnosti Výboru 

v oblastech týkajících se správné regulatorní praxe a spolupráce, tvorby norem, 

postupů posuzování shody a jejich vzájemného uznávání, transparentnosti a 

technické pomoci. Detailnější informace lze nalézt na webových stránkách ÚNMZ 

http://www.unmz.cz/urad/vybor-pro-technicke-prekazky-obchodu 

Ve dnech 27. - 28. 11. 2012 se v Ţenevě konalo řádné zasedání Výboru, na kterém 

byla kromě standardního programu schválena výše uvedená Zpráva, a v návaznosti 

na doporučení zde uvedená bylo avizováno, ţe činnost Výboru v roce 2013 bude 

zaměřena především na realizaci doporučení z oblasti správné regulatorní praxe a 

norem. 

Informace z jednání budou umístěny na webové stránky Úřadu a rozeslány pro 

informaci členům příslušné subkomise KTPO.  

Česká republika v uplynulém období (od 13. 6. 2012) notifikovala do WTO 2 návrhy 

technických předpisů, a to: 

http://www.unmz.cz/urad/vybor-pro-technicke-prekazky-obchodu
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 Návrh - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška č. 
157/2003 Sb., kterou se stanoví poţadavky pro čerstvé ovoce a čerstvou 
zeleninu, zpracované ovoce a zpracovanou zeleninu, suché skořápkové 
plody, houby, brambory a výrobky z nich, jakoţ i další způsoby jejich 
označování, ve znění pozdějších předpisů; 

 Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při 
schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „přepravní sudy“; 

Od 13. 6. 2012 do konce 48. týdne, tj. do 30. 11. 2012 zpracovalo informační 

středisko 676 notifikací návrhů technických předpisů, které byly v tomto období 

notifikovány ostatními Členy Dohody WTO/TBT, 30 dodatků, 10 korigend, 2 revize a 

2 doplnění jiţ notifikovaných opatření. 

K datu jsme k ţádné české notifikaci neobdrţeli od ostatních členů Dohody 

připomínky.  

Podrobnější informace k výše uvedeným notifikacím lze získat na adresách: 

http://www.unmz.cz/urad/wto-tbt  

http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?dspLang=en 

Dále RNDr. K. Popadičová podala stručnou informaci týkající se  EHK-OSN a sdělila, 

ţe ve dnech 12. – 14. 9. 2012 se konalo 10. zasedání skupiny MARS (Advisory 

Group of Experts on Market Surveillance), která pracuje pod záštitou Pracovní 

skupiny pro regulatorní spolupráci WP. 6 EHK/OSN (dále jen „WP. 6), do jejíţ 

činnosti je ÚNMZ aktivně zapojen. V rámci tohoto fóra se setkávají představitelé 

orgánů dozoru nad trhem a regulatorních orgánů z Evropy a zemí Společenství 

nezávislých států, zástupci Evropské komise a Sekretariátu EHK OSN, představitelé 

soukromého sektoru a spotřebitelských organizací. Kromě zhodnocení své desetileté 

činnosti zazněly v rámci zasedání příspěvky zaměřené na zpětnou vysledovatelnost 

výrobků a spolupráci mezi dozorovými orgány, informace týkající se tvorby a 

implementace technických předpisů v rámci Celní unie a Společného ekonomického 

prostoru Ruska, Běloruska a Kazachstánu. Významným příspěvkem, a to i v kontextu 

probíhající revize evropského normalizačního systému směřující také ke zlepšení 

povědomí a vzdělávání v oblasti normalizace a ke zvýšení informovanosti veřejnosti 

o normalizaci, byla prezentace zástupkyně Hospodářské fakulty University Matěje 

Bela v Banské Bystrici, Doc. Marty Orviské o aktivitách „European Academy for 

Standardisation – EURAS“. 

 

22. zasedání WP.6 EHK/OSN pro regulatorní spolupráci proběhlo ve dnech 7. - 9. 

11. 2012 v Ţenevě, jeho součástí byl také Workshop "Introducing standards-related 

issues in educational curricula" zaměřený na otázky související se zavedením 

vzdělávání v oblasti normalizace a souvisejících činností do učebních plánů universit, 

vyšších a odborných vzdělávacích institucí, tj. role a moţnosti akademické obce, 

normalizačních orgánů a organizací a orgánů státní správy v tomto procesu. 

http://www.unmz.cz/urad/wto-tbt
http://ec.europa.eu/enterprise/tbt/index.cfm?dspLang=en


Sekretariat WP.6 v rarnci tohoto Workshopu prezentoval rnodelovy program 
"Introducing standards-related issues in educational curricula" pro 15 vybranych 
oblasti. 

Podrobnejsi informace 0 prubehu jednani, vcetne jednotlivych prezentaci a zaveru 
zasedani jsou k dispozici zde: 

http://www.unmz.cz/urad/ehk-osn 

Reditel odboru statniho zkusebructvl Ing. Viktor Brach prezentoval Zasady 
oznacovant CE - prezentace je pjilozena k zapisu. 

Svaz obchodu a cestovniho ruchu CR Ing. V. Stritesky oznacil pfispevek 
Ing. V. Bracha za velice prtnosny a pozadal 0 jeho prezentovanl na setkani malo a 
velko-obchodnich zastupcu, ktere se uskutecni dne 17.4. 2013. 

Pfedseda uradu Ing. Holecek zaverem podekoval pi'ltornnyrn za ucast a sdelil 
terminy zasedanl KTPO v roce 2013 (20. 3. 2013 a 12. 6. 2013 , listopad 2013 
datum konani bude upresneno v cervnu). 

Zapsala:	 Ing. Jindra Kafkova 
tajemnice KTPO 

V Praze dne 28.12.2012 

o 
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