
Zápis z 20. zasedání Komise pro technické překážky obchodu 
 
 
Datum konání:                        17.září 2008 
Místo konání:                          MPO, velká zasedací místnost,Praha 1, 
                                                 Politických vězňů 20 
Přítomni:                                 dle presenční listiny (k dispozici na ÚNMZ)   
 
      
   Ing. A. Šafařík-Pštrosz uvítal přítomné a zahájil jednání. K programu nebyly 
žádné připomínky. Ing. A.Šafařík-Pštrosz uvedl, že v rámci Různého bude 
informovat o stavu transformace normalizace. Dále apeloval na zúčastněné 
aby potvrzovali účast na zasedání KTPO, neboť v případě velké neúčasti lze 
přeložit termín konání tak, aby vyhovoval většině.    
 
 

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

 
   Slečna J. Balounová informovala, že od minulého zasedání KTPO byl 
zaznamenán pokrok v dokončování transpozice. Stále ale zůstávají směrnice, 
ke kterým doposud nebyly přijaty transpoziční předpisy. V některých 
případech již byla podána žaloba na ČR u ESD. Mezi tyto problémové 
předpisy patří:  
 
 
Ministerstvo zdravotnictví:  
 
Směrnice komise 2004/23/ES ze dne 31. března 2004 o stanovení jakostních 
a bezpečnostních norem pro darování, odběr, vyšetřování, zpracování, 
konzervaci, skladování a distribuci lidských tkání a buněk – termín pro 
transpozici: 7.4.2006 – transpozice bude provedena připravovaným zákonem 
o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u 
člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a 
buňkách). Nabytí účinnosti se předpokládá 18. října 2008 (Formální 
upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2007/0293 ze dne 19.4.2007). 
 
Směrnice komise 2006/17/ES ze dne 8.2.2006, kterou se provádí směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o určité technické 
požadavky na darování, opatřování a vyšetřování lidských tkání a buněk - 
termín pro transpozici: 1.11.2006 – transpozice bude provedena 
připravovaným zákonem o lidských tkáních a buňkách určených pro použití u 
člověka (návrh je předložen vládě k projednání, nabytí účinnosti se 
předpokládá k 1. listopadu 2008) a jeho prováděcí vyhláškou, kterou se 
stanoví technické požadavky na stanovení standardů jakosti a bezpečnosti 
pro darování, obstarávání, zkoušení, zpracování, konzervaci, skladování a 
distribuci lidských tkání a buněk (Formální upozornění o porušení čl. 226 
Smlouvy: 2007/296 ze dne 19.4.2007). 
 



Směrnice komise 2006/86/ES ze dne 24. října 2006, kterou se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/23/ES, pokud jde o 
požadavky na sledovatelnost, oznamování závažných nežádoucích reakcí a 
účinků a některé technické požadavky na kódování, zpracování, konzervaci, 
skladování a distribuci lidských tkání a buněk – termín pro transpozici: 
1.9.2007 – transpozice směrnice bude dokončena přijetím návrhu zákona o 
zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u 
člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a 
buňkách), který by měl nabýt účinnosti 1. listopadu 2008 (Formální 
upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2007/1062 ze dne 26.11.2007). 
 
Ministerstvo životního prostředí: 
 
– Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/121/ES ze dne 18. prosince 
2006, kterou se mění směrnice Rady 67/548/EHS o sbližování právních a 
správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a označování 
nebezpečných látek za účelem jejího přizpůsobení nařízení (ES) č. 1907/2006 
o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, termín pro provedení transpozice: 
1.6.2008. Transpozice směrnice bude dokončena Návrhem zákona, kterým 
se mění zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických 
přípravcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2008/0509 ze dne 
22.7.2008; doručení k podpisu prezidenta dne 28.7.2008, datum nabytí 
účinnosti 1. měsíc po vyhlášení). 
 
 
Dále zmínila, že jsou ještě 4 technické předpisy, u kterých se gestorům 
nepodařilo provést úplnou notifikaci, přestože termín pro transpozici již 
vypršel, ale ještě nebylo Evropskou komisí zasláno formální upozornění o 
porušení čl. 226 Smlouvy. Jsou to: 
 
1 směrnice v gesci MZ: 
 – Směrnice Komise 2008/14/ES ze dne 15. února 2008 , kterou se mění 
směrnice Rady 76/768/EHS týkající se kosmetických prostředků za účelem 
přizpůsobení přílohy III uvedené směrnice technickému pokroku, termín pro 
provedení transpozice: 16.8.2008. Transpozice směrnice bude dokončena 
Návrhem vyhlášky, kterým se mění vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 
26/2001 Sb., o hygienických požadavcích na kosmetické prostředky, o 
náležitostech žádosti o neuvedení ingredience na obalu kosmetického 
prostředku a o požadavcích na vzdělání a praxi fyzické osoby odpovědné za 
výrobu kosmetického prostředku (vyhláška o kosmetických prostředcích), ve 
znění pozdějších předpisů (předpokládané datum nabytí účinnosti dne 
30.9.2008). 
 
3 směrnice v gesci MD: 
- Směrnice Komise 2007/34/ES ze dne 14. června 2007 , kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 70/157/EHS o 
přípustné hladině akustického tlaku a výfukovém systému motorových 
vozidel. Termín pro provedení transpozice: 5.7.2008. Transpozice směrnice 



bude dokončena Návrhem vyhlášky, kterým se mění vyhláška č. 341/2002 
Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách 
provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 197/2006 
Sb. 
- Směrnice Komise 2007/35/ES ze dne 18. června 2007 , kterou se pro účely 
přizpůsobení technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o 
montáži zařízení pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a 
jejich přípojných vozidel. Termín pro provedení transpozice: 9.7.2008. 
Transpozice směrnice bude dokončena Návrhem vyhlášky, kterým se mění 
vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o 
technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve 
znění vyhlášky č. 197/2006 Sb. 
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/38/ES ze dne 11. července 
2007 o dovybavení těžkých nákladních vozidel registrovaných ve 
Společenství zrcátky. Termín pro provedení transpozice: 6.8.2008. 
Transpozice směrnice bude dokončena Návrhem vyhlášky, kterým se mění 
vyhláška č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a technických 
podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky 
č. 100/2003 Sb. a vyhlášky č. 197/2006 Sb.  
 
 
   Na závěr uvedla, že celkové hodnocení  k datu 26. 8. 2008 je od minulého 
zasedání KTPO výrazně lepší. ČR postoupila z 23. na 15. místo a má 
transponováno 99,24% směrnic. 
     
   Ing. A. Šafařík-Pštrosz uvedl, že i přes zlepšení situace je třeba nadále 
věnovat pozornost řádné transpozici předpisů.  
   V rámci diskuse nikdo nevystoupil. 
 
2.  Zastoupení ČR v orgánech Rady EU -Sektorová skupina G7 -
technická  harmonizace (přehled zasedání a stav projednávání za období 
od posledního zasedání KTPO dne 18.6.2008, aktuální informace, CZPRES)  
 
Ing. M. Chloupek informoval, že v období od posledního zasedání KTPO 
ÚNMZ průběžně plnil své povinnosti související s pozicí gestora či 
spolugestora příslušných pracovních orgánů Rady EU, včetně intenzivní 
přípravy na CZPRES, a povinnosti související se zapojením do činnosti 
pracovních orgánů EK s ohledem na jeho působnost.  
 
Návrhy v přímé gesci ÚNMZ, projednávané v rámci PS G7 pro technickou 
harmonizaci 
• Nový legislativní rámec pro oblast volného pohybu zboží byl přijat 
Radou pro zemědělství a rybolov dne 23. 6. 2008 a následně byly jednotlivé 
legislativní akty zveřejněny v Úředním věstníku EU č. L 218 dne 13. 8. 2008 
jako „Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č.768/2008/ES z 9.7.2008o 
společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 
93/465/ES“, „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“ a „ Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze 



dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování 
některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu 
s právními předpisy na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje 
rozhodnutí č. 3052/95/ES“. Posledně jmenovaný legislativní akt byl 
připravován v rámci PS G1 pro konkurenceschopnost a růst a je v přímé gesci 
MPO.   
• Jednotky měření (Návrh směrnice EP a Rady o sbližování 
právních předpisů týkajících se jednotek měření – jedním z hlavních cílů 
revize směrnice 80/181/EHS, která slouží ke sjednocení používání zákonných 
jednotek měření v rámci EU je umožnit neomezené používání doplňkových 
indikací, které mělo být ukončeno dnem 31. 12. 2009 a zrušit požadavek, aby 
Spojené království a Irsko ukončily omezené lokální výjimky pro jednotky 
pinta, míle a trojská unce v případech, kde se tyto jednotky ještě používají). 
K datu se návrh nachází ve 2. čtení v EP, neboť nebylo dosaženo dohody 
mezi Radou, EK a EP, pokud jde o neomezené používání doplňkových 
indikací. EP souhlasil s neomezeným používáním, ale při projednávání 
návrhu v rámci PS G7 byla tato otázka předmětem dlouhých diskusí, které 
vyústily v dohodu nad kompromisním zněním v tom smyslu, že nebude 
opětovně stanovena lhůta pro používání doplňkových indikací, ale bude v 
textu zakotven závazek EK monitorovat situaci a implementaci směrnice 
v této oblasti a nejpozději do 31. 12. 2019 předložit Radě EU a EP zprávu o 
vývoji, event. příslušná opatření. Česká republika se v průběhu vyjednávání 
kompromisního znění přikláněla k opětovnému stanovení lhůty pro používání 
doplňkových indikací, nicméně navržený kompromis akceptovala. Toto znění 
je přijatelné i pro EP a předpokládá se dohoda v rámci 2. čtení. K datu byl 
návrh Společné pozice Rady zpracované pro účely 2.čtení přeložen do jazyků 
jednotlivých ČS, dne 25.9.08 bude přezkoumán PS právníků/lingvistů a 
předložen EP. 

• Standardizace (Sdělení Komise Cesta ke zvýšení přínosu 
normalizace pro inovaci v Evropě – EK vyzývá  průmysl k zavedení nebo 
urychlení spolupráce při vytváření, realizaci a používání norem na podporu 
inovace a konkurenceschopnosti). Sdělení bylo nejprve projednáno 
v pracovní skupině G1 pro konkurenceschopnost a růst EU, protože se 
zaměřilo zejména na oblast konkurenceschopnosti, Lisabonského procesu a 
inovací. PS G1 zpracovala první návrh Závěrů Rady a předala jej k posouzení 
PS G7 pro technickou harmonizaci. Finální znění návrhu, schválené dne 
9.9.2009 PS G1, obsahuje 17 závěrů, nabádá evropské a národní 
normalizační organizace zejména k podpoře zainteresovaných stran v účasti 
na normalizaci, především MSP, spotřebitelů, obchodních svazů a partnerů 
reprezentujících zájmy společnosti, ke zlepšování srozumitelnosti norem a 
zlepšování přístupnosti k normám. Vybízí také k hlubší spolupráci 
normalizace a výzkumu a vzájemnému využívání svých výsledků. Dne 12. 9. 
2008 byl text odsouhlasen COREPER I a bude předložen Radě pro 
konkurenceschopnost dne 25.9.2008. 
• Stavební výrobky – gesce ÚNMZ (Návrh nařízení EP a Rady, 
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků 
na trh. Tímto nařízením bude nahrazena směrnice Rady 89/106/EHS ze dne 
21. prosince 1989 o sbližování právních a správních předpisů členských států 
týkajících se stavebních výrobků ve znění směrnice Rady 93/68/EHS. Cílem 



nařízení je zajistit volný oběh a používání stavebních výrobků na vnitřním 
trhu. Nařízení stanoví, jak formulovat vlastnosti stavebních výrobků ve vztahu 
k jejich základním charakteristikám a jak u těchto produktů používat označení 
CE) FRPRES pokračuje v projednávání velmi pozvolna (zasedání 1x 
měsíčně), k datu nebylo dokončeno ani první znění paragrafovaného znění 
návrhu. Dosud nebyla vznesena ze strany žádného z ČS zásadní námitka 
proti předloženému návrhu EK, diskuse je zaměřena na vyjasnění textu 
návrhu EK. V závislosti na stavu jednání, v němž ČR převezme agendu od 
FRPRES, bude ČR usilovat o co největší pokrok v jednání. Cílovým stavem 
bude samozřejmě přijetí uvedeného nařízení, dle současné stavu 
projednávání zatím nelze odhadnout, zda je tento cíl reálný. 
• Hračky – gesce ÚNMZ (Návrh směrnice EP a Rady o bezpečnosti 
hraček, jehož cílem je revize stávající směrnice o hračkách za účelem, 
zvýšení účinnosti bezpečnostních předpisů pro hračky a zjednodušení 
současných předpisů, jak pro hospodářské subjekty, tak pro orgány dozoru 
nad trhem. Jádrem úpravy by mělo být : zvýšení požadavků na bezpečnost , 
zvýšení sledovanosti těžkých kovů, upozornění na nebezpečí a předcházení 
úrazům, upřesnění požadavků souvisejících s nebezpečím udušení, uvádění 
požadavků na hračky v potravinách). Projednávání v rámci PS G7 vedlo 
k rozdělení diskuse na dva základní okruhy – chemické vlastnosti hraček a 
otázky související s aplikací jednotného právního rámce pro uvádění výrobků 
na trh, a to především zpřísnění požadavků na dozor nad trhem a na kontrolu 
výroby. FRPRES uvádí sice tuto oblast jako svou prioritu, ale není vyloučené, 
že CZPRES bude mít příležitost projednávání dokončit. Pokud se tak stane, 
bude cílem CZPRES dokončit projednávání do března 2009 tak, aby byl 
výsledný text vyvážený s ohledem na zájmy a požadavky výrobců a 
spotřebitelů a zohledňoval v maximální možné míře bezpečnost a ochranu 
dětí. K datu probíhá v PS G7 druhé čtení paragrafovaného znění návrhu, dne 
25. 9. 2008 bude Radě pro konkurenceschopnost předložena Zpráva o 
pokroku.  
 
 
Návrhy projednávané v rámci PS G7 pro technickou harmonizaci, které 
nespadají do přímé gesce ÚNMZ 
• Nebezpečné látky – gesce MŽP (Návrh nařízení EP a Rady EU o 
klasifikaci, označování a balení nebezpečných látek a směsí a o změně 
směrnice 67/548/EHS a nařízení 1907/2006/EHS a změny následné 
legislativy – cílem je zavedení Globálního harmonizovaného systému pro 
označování, balení a klasifikaci nebezpečných látek z důvodů usnadnění 
celosvětového obchodu s nebezpečnými látkami). Projednávání ukončeno, 
dne 3. 9. 2008 přijato v rámci 1. čtení EP, stejně jako v případě návrhu na 
změnu směrnice  76/769 o omezení uvádění na trh pěti látek, které byly 
vyhodnoceny na základě provedení posouzení dopadů jako nebezpečné 
z pohledu ochrany lidského zdraví (Návrh rozhodnutí EP a Rady, kterým se 
mění směrnice Rady 76/769/EHS, pokud jde o omezení uvádění na trh a 
používání některých nebezpečných látek a přípravků (2-(2-methoxyethoxy) 
ethanol, 2-(2-butoxyethoxy) ethanol, methylendifenyldiisokyanát, cyklohexan 
a dusičnan amonný) (změna směrnice Rady 76/769/EHS).   
K datu je v této oblasti projednáván další návrh na změnu výše uvedené 
směrnice, a to pokud jde o omezení používání nátěrových hmot s obsahem 



dichlormetanu. Návrh obsahuje úplný zákaz pro použití veřejností a omezení 
pro profesionální a průmyslové použití včetně zavedení určitého systému 
autorizace pro profesionální použití, což je předmětem diskusí v rámci PS G7. 
ČR považuje zavedení dalšího licenčního systému za problematické z důvodů 
zvýšení administrativní zátěže pro podnikatele a zvýšení nákladů. FRPRES 
avizovalo předložení návrhu do 1. čtení EP na podzim t.r., ale může dojít 
k přesahu i do CZPRES. 

• Kosmetika – gesce MZ (Návrh nařízení EP a Rady o kosmetických 
přípravcích – Cílem revize stávající směrnice je především odstranit 
s ohledem na velký počet změn (55) nejasnosti a nesrovnalosti v předpisech, 
zavést dosud neexistující soubor definic pro tuto oblast, zjednodušit 
uplatňování směrnice o kosmetických prostředcích, pokud jde o prováděcí 
opatření, zvolená forma „nařízení“ by měla zamezit rozdílům při transpozici do 
vnitrostátního práva, které nepřispívají k vyšší bezpečnosti výrobků, ale 
namísto toho zvyšují regulační zátěž a administrativní náklady, a v neposlední 
řadě zajistit maximální bezpečnost kosmetických přípravků uváděných na trh 
v EU).  K datu pokračuje PS G7 v druhém kole projednávání návrhu, kdy už 
bylo dosaženo konsensu nad některými články. Předmětem diskusí jsou 
zejména části týkající se definic, povinností distributora a dalších článků 
dodavatelského řetězce, systému spolupráce kontrolních orgánů a 
odpovědných osob. K posledně zmiňované otázce má řada ČS, včetně ČR, 
výhradu z důvodu pochybností o funkčnosti modelu, kdy odpovědná osoba 
není vázána reagovat na požadavky a termíny orgánu dozoru z jiného ČS. 
K datu je již také známo předběžné stanovisko EP. Oblast náleží mezi 
prioritní oblasti FRPRES a dle harmonogramu jednání je patrné, že se 
FRPRES bude maximálně snažit o uzavření agendy a dosažení dohody 
v 1.čtení v EP. 

• Motorová vozidla – gesce MD (Návrhu nařízení EP a Rady  o 
požadavcích na schvalování typu motorových vozidel z hlediska všeobecné 
bezpečnosti - Cílem návrhu je stanovit harmonizovaná pravidla týkající se 
konstrukce motorových vozidel pokud jde o povinnou montáž určitých 
vyspělých bezpečnostních prvků a zavést opatření pro snížení hluku vozidel, 
včetně snižování emisí CO2 pomocí  úprav v oblasti pneumatik). Dosud 
nedokončeno první čtení paragrafovaného znění návrhu, pravděpodobně 
bude pokračovat projednávání i za CZPRES. Většina zemí, včetně ČR, 
vyjádřila podporu základní myšlence návrhu. Z dosud proběhlé diskuse však 
vyplynulo, že je třeba přistupovat k předloženému návrhu s rozvahou, 
zejména pokud jde o očekávaný efekt snížení legislativní zátěže. Avizované 
nahrazení 50 stávajících směrnic a jejich změnových dokumentů jediným 
nařízením může vést k obavám, že se tak stane na úkor přehlednosti 
stávajícího zavedeného a fungujícího schvalovacího systému, který je navíc 
dále „kodifikován“ přijetím nové rámcové směrnice 2007/46/ES, která začne 
být uplatňována v příštím roce. 
PS G7 uzavřela projednávání dvou návrhů (Návrh nařízení EP a Rady o 
schvalování typu motorových vozidel poháněných vodíkem, kterým se mění 
směrnice 2007/46/ES a Návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o 
ochraně chodců a jiných zranitelných účastníků silničního provozu, které byly 
přijaty v rámci 1. čtení v EP. 
 



Kromě výše uvedeného projednávala PS G7 také dva návrhy EK (Návrh 
nařízení Komise, kterým se mění nařízení EP a Rady (ES) č.1907/2006 o  
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek, pokud jde o 
přílohy IV a V. a Návrh směrnice Komise, kterou se pro účely přizpůsobení 
technickému pokroku mění směrnice Rady 76/756/EHS o montáži zařízení 
pro osvětlení a světelnou signalizaci motorových vozidel a jejich přípojných 
vozidel), které byly předmětem nového komitologického regulatorního 
postupu s kontrolou. V obou případech vyslovila Rada s předloženým 
návrhem souhlas a pokud nebude proti EP, bude moci EK oba návrhy 
v dohledné době přijmout. 
 
Nové oblasti, které pravděpodobně budou v době  CZPRES v rámci PS G7 
projednávány/zahájeny – vycházeje ze současného stavu projednávání 
v přípravných orgánech EK a z legislativního plánu EK: 
 
a) Návrh Směrnice Rady a Evropského parlamentu o strojních zařízeních 

pro aplikaci pesticidů, kterou se mění směrnice 2006/42/ES ze dne 17. 
května 2006 o strojních zařízeních – dne 5. 9. 2008 předala EK návrh 
Radě a EP 

b) Rozšíření oblasti působnosti směrnice o měřicích zařízeních,   
c) Kodifikace Metod metrologické kontroly 
d) Revize sektoru tlakových nádob a přepravitelných tlakových zařízení 
e) Motorová vozidla (převodovky a klimatizační jednotky, motocykly, 

traktory) 
f) Nebezpečné látky (další změny přílohy směrnice 76/769/EHS týkající se 

omezení uvádění některých látek na trh) 
g) Nařízení o názvech textilií – simplifikace – nahrazení 3 směrnic 

nařízením 
h) Kodifikace směrnice 1989/686 o osobních ochranných prostředcích 
i) Směrnice 1990/396 o spotřebičích plynných paliv – recast 
j) Změna směrnice1998/34 o postupu při poskytování informací v oblasti 

technických norem a předpisů 
 
 
Aktuální informace – příprava ČR na předsednictví v Radě EU 
 
Ing. M. Chloupek dále informoval o přípravě ČR na předsednictví v Radě EU. 
  
• Mechanismus meziresortní komunikace agend CZPRES 
Dokument byl předložen v červnu ÚMVEZ k projednání v rámci V-EU na 
pracovní úrovni za účelem nastavení vnitrostátního koordinačního 
mechanismu přípravy pro jednání pracovních orgánů Rady EU v době 
CZPRES a jasné vymezení povinností jednotlivých subjektů – GS Rady EU, 
SZB, resort, ÚMVEZ. Dokument byl projednán v rámci V-EU dvakrát, třetí 
kolo by se mělo uskutečnit v září, poté bude návrh postoupen ke schválení 
vládě.  
 

• Databáze agend předsednictví – vyplněno k 28.8., a dále průběžné 
aktualizace. 



 
Vzor formuláře 
A. ROADMAP 
Zkrácený název 
legislat. nebo 
nelegislat.aktu 
(agenda): 

 

Úplný název: 
(verze ČJ/EN/FR – 
pokud existují) 

 

Typ aktu:  
Číslo dokumentu:    
Rozhodovací 
procedura: 

Codecision(A. 251) Rozhodovací 
procedura v 
Radě: 

QMV 

Kapitola/širší 
téma: 
(např. daně, 
cla....) 

 

Právní základ:  
Agenda je: 
(Legislativní 
balíčky) 

Samostatnou 
agendou 

Název 
legislativního 
balíčku: 

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE 
Gestor:  
Spolugestor/další 
spolupr.resorty: 

 

Formace Rady:  
Pracovní 
skupina/Výbor: 

 

Evropská rada:  
Neformální Rada:  
Podpůrné akce: 
(konference apod.) 

 

Provázanost s 
hlavními 
politickými 
prioritami CZ 
PRES: 

 

Stručný popis 
problematiky 
(krátké shrnutí 
obsahu agendy): 

 

B. BATTLE PLAN 
Stupeň priority pro 
předsednictví: 

 

Cíl předsednictví:  



(kam agendu 
dotáhnout) 
Stav projednávání 
v okamžiku 
převzetí PRES: 

 

Strategické výzvy 
a návrh řešení 
(směrem ke 
klíčovým hráčům): 

 

Řešení problémů 
Problémovost:  
Technické a právní 
problémy: 

 

Hlavní 
přetrvávající 
sporné body: 

 

Pozice CZ 
PRES/vč. red lines 
pro CZ: 

 

Pozice klíčových 
ČS (+ problémové 
státy / aktivní 
podporovač / 
koalice) + návrh 
řešení: 

FR podporuje harmonizaci na úrovni EU. 

Pozice EP (+návrh 
řešení):  

 

Pozice EK(+návrh 
řešení): 

 

Poznámky:  

C. ORGÁNY EU A VĚCNĚ ZODPOVĚDNÍ PRACOVNÍCI (KLÍČOVÉ OSOBY) 

 Funkce: Jméno a 
příjmení: 

Email: Pozn: 

Komise: Komisař    

 Člen kabinetu    

 Pracovník DG    

 Zástupce EK v PS    

     
Rada: Pracovník GS    

 Zástupce GS V PS    

 Zástupce Rady v 
PS 

   

     
EP: Předseda výboru    

 Zpravodaj    



 Stínový zpravodaj    

 Další vlivná osoba    

     
  

Sledování historie editace : 

Poř.číslo editace Editor Čas editace   

   
 

Ing. J.Kafková doplnila, že je třeba do databáze DAP doplňovat také 
očekávaná témata a to zejména v souvislosti s prioritami jednotlivých 
resortů. Databáze nebude sloužit pouze  jako aktuální přehled o tom 
v jaké fázi se nachází projednávání určité problematiky, ale také jako 
podklad pro předsednictví při otevírání nových témat.     
 
 
3. Informace o legislativních úkolech (všichni členové, stav, termíny)  
    
Mgr.V. Marfinec informoval o aktuálním stavu za ÚNMZ: 
 

Meziresortní připomínkové řízení 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 328/2000 Sb., o způsobu 
zhotovení některých druhů hotově baleného zboží, jehož množství se 
vyjadřuje v jednotkách hmotnosti nebo objemu. Materiál byl dne 8. září 
2008 projednán na schůzi pracovní komise Legislativní rady vlády. 

           
Návrh vyhlášky, kterou se stanoví odborné činnosti související se              
zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem 
a úplata za jejich poskytování. Materiál byl předán MPO a je určen pro 
postoupení do legislativního procesu. 
 
 
 Vláda 
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 
znění pozdějších předpisů. Materiál je zařazen na program schůze 
vlády ČR 22. září 2008. 

  
   
 
 
 
 
 Ing. J.Bečvář (Ministerstvo životního prostředí) poskytl harmonogram 
k jednotlivým legislativním úkolům na rok 2008. 
 



Harmonogramy k jednotlivým legislativním úkolům MŽP na rok 2008 
Stav plnění k 17. 9. 2008 
 

Poř. č. Název legislativního úkolu Termín 
stanovený 
pro 
transpozici 

Stanovený 
termín 
předložení 
vládě  

Předpokláda
ný termín 
nabytí 
účinnosti 

 
1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2004 

Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a 
planě rostoucích rostlin, regulování obchodu 
s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto 
druhů a o změně některých zákonů (zákon o 
obchodování s ohroženými druhy), ve znění 
zákona č. 444/2005 Sb. 
 

 02.08 1.1. 2009 

Stav: 2. čtení v Parlamentu     
2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 62/1988 

Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 
předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a 
využití nerostného bohatství (horní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, výbušninách a o státní 
báňské správě, ve znění pozdějších předpisů, a 
zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního 
prostředí a o její působnosti v ochraně lesa, ve 
znění pozdějších předpisů 
 

 02.08 
odklad cca 
do  
04.08 

dnem 
vyhlášení 

Stav: Schválen vládou dne 10. 9. 2008    
3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 

Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu,ve 
znění pozdějších předpisů 
 

 02.08 
odklad do 
srpna 08 

dnem 
vyhlášení  

Stav: Předloženo Legislativní Radě vlády    06.08 
4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 
znění pozdějších předpisů1 
 

 02.08  

Stav: 2. čtení v Parlamentu    
5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 

Sb., o odpadech a o změně některých dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů 
 

09.08 03.08 09.08 

Stav: Předloženo do vlády, projednání do konce t.r. 
 

   

6. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 123/1998 
Sb., o právu na informace o životním prostředí, 
ve znění pozd. před. 

05.09 06.08 05.09 

Stav: Zažádáno o odklad do konce prosince t.r.,     

                                                 
 



předáno do meziresortního připomínkového 
řízení,  

7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 
Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 
 

 09.08 03.09 

Stav: Požádáno o odklad do konce února 2009    
8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 

Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve 
znění pozdějších předpisů2 
 

 12.08 09.09 

Stav: Připravuje se nový zákon do konce t.r.    
9. Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 

vlády č. 132/2005 Sb., kterým se stanoví hranice 
biogeografických oblastí a vyhlašuje národní 
seznam evropsky významných lokalit 
 

 12.08 dnem 
vyhlášení 

Stav: Plán plnění do konce t.r.    
 

 
 

Byl vznesen dotaz na obsah novely zákona č. 22/1997 Sb.  Ing. A. Šafařík-
Pštrosz reagoval, že se jedná o jednoduchou novelu, která vyplývá z procesu 
transformace technické normalizace. V zákoně není teď zakotveno, že ÚNMZ 
je oprávněn k výkonům činnosti za úplatu, což je třeba vzhledem 
k transformaci normalizace změnit. Druhy činností a výši úplaty určí vyhláška 
MPO.  

 
 
4.Informační povinnosti dle směrnice 98/34/ES  
 
    
 
Stručné zhodnocení a informace o setkání kontaktních osob pro 
notifikace dne 11.9.  
Ing. A. Šafařík-Pštrosz se ve svém příspěvku vrátil k setkání kontaktních 
osob dne 11.9.2008. Poukázal na malou účast, neboť jedním z hlavních 
cílů bylo prověřit aktuálnost nominovaných kontaktních osob a 
připomenout pravidla pro jejich činnost. S nepřítomnými bude jednáno 
individuálně.     
 
Ing. M. Chloupek  ve svém příspěvku zopakoval, že setkání mělo dva 
hlavní cíle:  
1) aktualizace seznamu kontaktních osob pro notifikace a rekapitulace 
toho, jakým způsobem by měl systém notifikací fungovat. Členové KTPO 
byli vyzváni, aby prověřili, kteří pracovníci tuto činnost vykonávají a event. 
seznam doplnili. 

                                                 
2 



 2) zefektivnění využívání informací. Ing. M. Chloupek vyzval všechny, aby 
se do příště zamysleli, jakým způsobem bychom mohli informace 
efektivněji využívat. 

 
Ing. A. Šafařík- Pštrosz ještě doplnil Ing. M. Chloupka, a upozornil na fakt, 
že v porovnání s ostatními státy ČR neměla k žádnému návrhu 
připomínky. Tento fakt je způsoben buď tím, že výrobci v ČR jsou velmi 
flexibilní a přizpůsobují se všem požadavkům nebo rezignovali na možnost 
připomínkovat. Domnívá se, že hlavním důvodem je špatné nastavení 
komunikace mezi kontaktní osobou na resortu a dalšími zainteresovanými 
subjekty. 
 Ing. J. Bečvář se omluvil, že neměl možnost se zmiňovaného setkání 
zúčastnit. Dále poznamenal, že v důsledku kapacitního vytížení mu 
nezbývá čas na komunikaci a zpracování všech informací týkajících se 
notifikací, které dříve byly zveřejňovány ve formě věstníku, dnes přicházejí 
z více zdrojů. Jakým způsobem lze tento problém zvládnout je nutné podle 
něj řešit na vyšší úrovni.  
Ing. Alexander Šafařík- Pštrosz  zareagoval, že nastavení systému není 
tak náročné na čas. Doporučil následovat model užívaný v ÚNMZ, kde 
jsou nadefinovaní potenciální partneři a těm jsou jednotlivé informace, 
které se jich podle nastaveného klíče týkají, přeposílány.  

    
Mgr. L. Růžičková  informovala, že od minulého KTPO notifikovala ČR tři 
návrhy technických předpisů. Ministerstvo životního prostředí zaslalo návrh 
vyhlášky o stanovení požadavků na kvalitu paliv pro stacionární zdroje z 
hlediska ochrany ovzduší (2008/373/CZ, 5.12.2008). 
Návrh vyhlášky nahrazuje stávající vyhlášku č. 357/2002 Sb., kterou se 
stanoví požadavky na kvalitu paliv z hlediska ochrany ovzduší. V návrhu jsou 
stanoveny obecné požadavky na kvalitu tuhých a kapalných paliv, dále jsou 
stanoveny požadavky na odběr vzorků paliv, ověřování a osvědčování kvality 
paliv, druhy kapalných paliv u nichž distributor, který je jako první uvádí na trh, 
hlásí Ministerstvu životního prostředí  za účelem podávání zpráv Evropské 
komisi každoročně údaje o obsahu síry v těchto palivech a způsob a termín 
ohlašování těchto údajů a rovněž se oproti stávající právní úpravě upouští od 
definice alternativního paliva. 
Ministerstvo vnitra notifikovalo návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška 
Ministerstva vnitra č. 255/1999 Sb., o technických podmínkách věcných 
prostředků požární ochrany, ve znění nařízení vlády č. 352/2000 Sb. 
(2008/378/CZ, 11.12.2008) 
Novela předpisu, který sjednocuje technické podmínky pro některé věcné 
prostředky požární ochrany zařazované do Hasičského záchranného sboru 
České republiky nebo jednotek požární ochrany podniku a jednotek požární 
ochrany obcí, zavádí tzv. jednovrstvého ochranného oděvu pro likvidaci 
požárů ve venkovním prostředí. 
Druhou notifikací Ministerstva vnitra byl návrh zákona o základních 
registrech a o změně zákona č. 265/2000 Sb. o informačních systémech 
veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů ( 2008/0379/CZ, 12.12.2008). 
Tento návrh zákona řeší celkovou koncepci základních registrů ve smyslu 
naplnění vládního cíle umožnit legislativní úpravou vytvoření základních 



registrů veřejné správy tak, aby bylo možné bezpečné sdílení dat orgány 
veřejné moci. Vymezuje principy fungování základních registrů a jejich 
vzájemné komunikace.  
 
Upozornění k notifikacím: 
Notifikační procedura není uzavřena okamžikem, kdy vyprší období 
pozastavení prací, ani okamžikem kdy ČS odpoví na podrobné stanovisko či 
připomínku, ale až zasláním schváleného konečného textu notifikovaného 
předpisu nebo zasláním žádosti ČS o uzavření notifikační procedury. 
Čl. 8 (3) směrnice 98/34/ES výslovně uvádí povinnost ČS neprodleně sdělit 
konečné znění technického předpisu Komisi. 
 
Výzva EK k zaslání schváleného konečného textu k notifikaci: 
2005/619/CZ - návrhu vyhlášky, kterou se stanoví požadavky na doplňky 
stravy a na obohacování potravin potravními doplňky. V tomto případě se 
jednalo o notifikaci k níž EK uplatnila podrobné stanovisko, na které ČR 
odpověděla. Na základě následujícího dialogu mezi ČR – EK se MZd 
rozhodlo vyhlášku v notifikované podobě nepřijmout a až v roce 2007 
připravilo návrh nového právního předpisu, který rovněž zaslalo na EK. 
V takovýchto případech ČS žádá o uzavření notifikační procedury. 
 
Statistika za 2. čtvrtletí 2008  
 

- 143 notifikací (136 – členské státy, 6 ESVO státy, 1 Turecko) 
- Nizozemí -18, Švédsko – 18, Francie – 14, Německo -11, Španělsko -

9, Belgie -1 0, Rakousko - 10, Itálie -9, Dánsko – 8, Španělsko – 7, 
Polsko - 5, Finsko – 4, Spojené Království, Rumunsko, Řecko, 
Slovensko – 3, Irsko, Bulharsko, Lotyšsko - 2, Estonsko, Litva, 
Bulharsko, Portugalsko – 1, Česká republika, Slovinsko, Lucembursko, 
Malta, Kypr – 0.  

- Komise uplatnila: 13 podrobných stanovisek, 28 připomínek, 3 
blokačních procedury 

- členské státy uplatnily: 11 podrobných stanovisek, 31 připomínek. 
 
Apel adresovaný členským státům vyzývající k dodržování povinností 
stanovených ve směrnici 98/34/ES 
EK v dopise adresovaném na SZB v Bruselu apelovala na ČS, aby 
dodržovaly povinnosti stanovené směrnicí 98/34/ES. Vyzvala k provedení 
kontroly vnitrostátní legislativní činnosti v odvětvích, ve kterých nedošlo 
k oznámení v průběhu  roku 2007 a v první polovině roku 2008. Požádala o 
oznámení výsledků kontroly do konce roku 2008.  
 
 
 
Výbor 98/34 
Další zasedání Výboru 98/34 se uskuteční  13.11.2008. Den předtím, 
12.11.2008, se bude konat konference k 25. výročí fungování notifikační 
procedury.  



 
Mgr. L. Růžičková  dále vystoupila s krátkým příspěvkem mimo program, 
který navazoval  na vystoupení Ing. M. Pražáka na minulém KTPO 
(18.6.2008).  Informovala, že na ÚNMZ proběhla 16.9.2008 schůzka mezi 
zástupci ČOI a MD věnovaná problematice transpozice směrnice Rady 
96/98/ES o námořním zařízení v ČR.  ČOI se v praxi potýká s problémy 
nedostatečné transpozice při uplatňování ochranných doložek. MD připustilo, 
že současný právní stav může ČOI způsobovat problémy, a přislíbilo zjednání 
nápravy při přípravě transpozičního předpisu, kterým bude do českého 
právního řádu zaváděna v nedávné době přijatá změna směrnice o námořním 
zařízení. Byl dohodnut postup pro řešení a spolupráce ve věci.   
 
Další diskuse:  
Ing.J. Sedláček (Český telekomunikační úřad) vystoupil s připomínkou, ve 
které upozornil na zbytečné notifikace v zahraničí v oblasti telekomunikací. 
V souvislosti s tím statistické údaje vycházejí značně zkreslené a pro nás 
vyznívají nepříznivě. ČR nepovažuje za nutné notifikovat předpisy, které jsou  
transponovány plně kompatibilně. 
 
Ing.A. Šafařík –Pštrosz uvedl, že nejde o notifikační činnosti za každou cenu. 
Jde o notifikaci právních předpisů, které by  notifikovány být měly, ale nejsou.  
 
Mgr.M.Snížek (Ministerstvo vnitra) požádal, aby na provádění těchto 
zbytečných notifikací byla Komise upozorňována. 
 
Mgr. L. Růžičková zareagovala, že na tento problém upozornit Komisi 
můžeme, ale musíme vědět o konkrétních případech a vyzvala přítomné 
k dodání takovýchto případů. 
    
 

5. Různé (Informace  o aktuální situaci v legislativě ES pro oblast 
vnitřního trhu -NLR, Solvit a neharmonizovaná sféra, WTO/TBT, 
EHK/OSN)  

    
Jako první v bodu Různé vystoupil J. Myšák, který přednesl svůj příspěvek 
týkající se nového legislativního rámce (NLR). 
 

Dne 9. července 2008 došlo v Radě k definitivnímu přijetí komunitárních 
právních předpisů tvořících Nový legislativní rámec. Gestorem odpovídajícím 
za implementaci dvou z předpisů z tohoto balíčku je Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Jedná se o rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro 
uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady č. 93/465/EHS a nařízení 
Evropského parlamentu a Rady č. 765/2008/ES, kterým se stanoví požadavky 
na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým 
se zrušuje nařízení č. 339/93/EHS. 
 
 Implementace prvního z nich (rozhodnutí), je v dnešní době už 
v podstatě ukončena, neboť se jedná o materiál zvláštní povahy (sui generis). 
Svým obsahem je primárně závazný pouze pro legislativní orgány 



Evropského společenství a stanoví rámec pro budoucí komunitární právní 
úpravu v oblasti uvádění výrobků na trh. Přesto se rozhodně nejedná o právní 
předpis bez relevance pro subjekty v České republice. Toto rozhodnutí jednak 
slouží jako referenční, výkladový materiál pro stávající právní předpisy a za 
druhé se jedná o předzvěst budoucí právní úpravy a tím dotčené subjekty 
s dostatečným předstihem připravuje na budoucí povinnosti. 
 
 Implementace nařízení, právního předpisu s bezprostředním účinkem 
v členských státech, který se netransponuje a s účinností od 1. 1. 2010 se 
stane přímo aplikovatelným s předností před ustanoveními českých právních 
předpisů, ještě stále pokračuje. V současné době se intenzivně pracuje na 
identifikaci možných rozporů s českými právními předpisy, které bude nutné 
před nabytím účinnosti odstranit. Při této příležitosti je potřeba si uvědomit, že 
rozsah dopadu tohoto nařízení na právní řád České republiky je podstatně 
rozsáhlejší, než by se mohlo zdát. Jak vyplývá z reakcí na dopis Úřadu 
upozorňující na tuto novou úpravu, některé oslovené subjekty se domnívají, 
že se tato úprava jako celek dotýká pouze výrobků spadajících pod 
harmonizované právní předpisy, ale tato interpretace je mylná, protože úprava 
akreditace zasahuje do všech oblastí. jedná se jak o posuzování shody u 
výrobků tak i o postupy, služby, systémy, osoby a subjekty. Následky tohoto 
omezeného přístupu by ve svých důsledcích mohly být značné. 
 Nakonec J. Myšák vyzval všechny subjekty, které ještě neodpověděly 
na  dopis k NLR z června letošního roku, aby tak učinily v co nejkratší době. 
   Ing. A. Šafařík –Pštrosz doplnil, že byl vypracován návrh materiálu pro 
vládu, jehož cílem je upozornit všechny resorty na existenci zmiňovaného 
dokumentu. Protože se znovu ukazuje, že tento problém je závažný a z reakcí 
je zatím patrné, že je vnímán pouze okrajově, ÚNMZ bude v této iniciativě 
pokračovat, ale rozhodnutí o dalším postupu závisí na MPO.  
   Ing. M. Pražák (ČOI) uvedl, že nařízení má dopady i na tvorbu další 
legislativy (horizontální a vertikální). Zmínil potenciálně dotčené právní 
předpisy a časový aspekt.  
   Ing. A. Šafařík – Pštrosz uvedl, že MPO si je vědomo nutnosti rychlého 
jednání.  
   Na to opět Ing. M. Pražák zareagoval, že nařízení se týká všech výrobků  
(2. část zákona 102). 
  J.Myšák zopakoval, že nařízení se netýká jen výrobků. Akreditace se týká 
služeb, osob, postupů atd. 
   Ing. A. Šafařík - Pštrosz poznamenal, že se k této záležitosti bude KTPO 
pravidelně vracet.  
   Ing. Stříteský ( Svaz obchodu ČR) se dotazoval na implementaci Nařízení 
764/2008 – Ing. A. Šafařík Pštrosz informoval, že MPO připravuje další 
materiál o vzájemném uznávání v neharmonizované oblasti. Což potvrdila 
také Mgr. H. Fofonková z MPO.   
      
   Mgr. H. Fofonková se nejprve vrátila k předchozímu bodu, ve kterém se 
zabývala rozesíláním připomínek k notifikaci směrnice 98/34. MPO oslovilo 
v minulosti asi 50 výrobců s informací o možnosti vznášet připomínky, ale 
neobdrželo ani jedinou reakci.  
Informovala o Nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví 
postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel 



u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském 
státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES (nařízení o vzájemném 
uznávání) – to bylo schváleno na zasedání Rady pro zemědělství dne 
23.6.2008 a publikováno v Úředním věstníku EU dne 13.8.2008 pod číslem 
764/2008. Nařízení nabývá účinnosti devět měsíců po vyhlášení, tj. 
13.5.2009. 
 
Dále přednesla příspěvek k SOLVITu.   Od posledního zasedání KTPO bylo 
českým SOLVIT centrem zadáno do databáze 26 případů a zároveň řešilo 1 
případ zadaný polským SOLVIT centrem proti České republice. Většina 
případů se týká oblasti sociálního zabezpečení. 
 
Případy v oblasti volného pohybu zboží 
1) Česká firma vyváží dlažební a obkladové desky z konglomerovaného 
kamene do 60 států po celém světě, mimo jiné i do Polska. Polsko vyžaduje, 
aby výrobky byly opatřeny polskou značkou shody a přezkoušeny polskou 
autorizovanou osobou. 
 Případ řeší SOLVIT centrum jako porušení čl. 28 Smlouvy o založení 
Evropského společenství (již od května 2008). 
 
2) Česká firma vyváží do Polska doplňky stravy, polské úřady však 
odmítají přístup těchto výrobků na polský trh s odůvodněním, že výrobky by 
měly být registrovány jako léčivo. 
 Případ řeší SOLVIT centrum jako porušení čl. 28 Smlouvy o založení 
Evropského společenství. 
 
Diskuse:  
    
Ing.M.Pražák vznesl dotaz ohledně zákona č.22/1997 - jeho dotaz se týkal 
postupů pro ČOI v otázce posuzování stavebních výrobků.  
 
Mgr. M. Snížek vznesl ještě poznámku k Solvitu, s tím, že by uvítal  zpětnou 
vazbu na dodané podněty.   Mgr. H. Fofonková přislíbila řešení. 
 
Mgr. Stříteský ( Svaz obchodu) vznesl znovu dotaz týkající se Nařízení  
764/2008 tj, zda  bude předkládána informace pro vládu i v tomto případu. 
 Mgr.H.Fofonková uvedla, že v této věci není ještě rozhodnuto, bude zřízeno 
kontaktní místo a probíhá v této věci také diskuse na MPO. 
Ing. A. Šafařík Pštrosz  požádal v této věci o strpení z důvodu nutné dohody 
v rámci MPO. Nebezpečí z prodlení zatím nehrozí. Jakmile bude stanovena 
forma informace,  bude zveřejněna. 
 
Ing.J. Šenk (EurolabCZ) podpořil návrh Ing. Pražáka. Zákon má větší právní 
sílu než nařízení. Ptá se, jak to bude situace řešena..  
 
Ing. Alexander Šafařík – Pštrosz poznamenal, že není třeba obávat se 
legislativní smršti, která podle EK s přijetím nových přepisů nenastane. 
Revize všech dokumentů týkajících se Nového přístupu není aktuálně nutná.  



Ing. J. Šenk poukázal na nutnost ošetření zejména nových návrhů, které se 
budou prolínat s těmi stávajícími. Poukazuje na záležitost zmocnění 
příslušných orgánů – tu by měly zajistit ČS. 
Diskuse se dále týkala řešení tohoto problému, neboť podle některých 
účastníků bude chybět v praxi zmocnění pro subjekty, které budou ukládat 
povinnosti podnikatelům a to i přesto, že je tato oblast řešena nařízením, 
které má přednost před českým právem. 
Ing. A. Šafařík – Pštrosz  podotkl, že celá záležitost je zde projednávána také 
proto, aby si rezorty uvědomily, co mají v rámci dané implementace provést. 
 
Ing. A. Šafařík-Pštrosz vystoupil s příspěvkem o transformaci technické 
normalizace.  Od r. 2009 dojde ke změnám v přístupu k technickým normám. 
Budou to změny jak z hlediska pohledu uživatele, tak z hlediska tvorby norem. 
Od 1.1.2009 bude možné  zakoupit přístupové heslo do databáze, kde budou 
všechny technické normy v certifikovaném PDF formátu. Individuální roční 
přístup ke  čtení norem je v návrhu za 1000,- Kč.   Hromadné prohlížení bude 
zpoplatněno vyšší částkou, v návrhu je 10.000,- Kč.  
Bude možné si normy i vytisknout, přístupové právo bude odstupňováno 
(1500,  2500, 3500 Kč) . Pokud se jedná o tisk norem, ÚNMZ ho již nebude 
zprostředkovávat. Smluvní partneři, kteří jsou zatím v jednání ( jejich seznam 
bude znám v říjnu/listopadu), budou zajišťovat profesionální tisk (autorizované 
výtisky). Vzhledem k tomu, že bude více míst, kde se budou normy 
profesionálně tisknout, bude možné se k nim dostat velmi rychle.    
Mění se i Plán technické normalizace, měla by vzniknout řada Center  
technické normalizace a počet individuálních zpracovatelů by se měl snížit. 
Bude se důsledné trvat na tom, aby ústřední státní úřady vyjadřovaly 
požadavky na  zpracování norem.  
 
   Ing.Petr Kebrle (České sdružení pro technické zařízení) vznesl dotaz, zda 
mezi místy, kde se budou tisknout normy bude i Hospodářská komora.  
   Ing.A.Šafařík Pštrosz odpověděl kladně, HK ČR zájem projevila. Pro více 
informací odkázal na článek v časopisu Metrologie (viz odkaz:  
http://www.komora.cz/hk-cr/aktuality/art_25930/aktualni-situace-v-
transformaci-technicke-normalizace-v-ceske-republice.aspx         
 
WTO/TBT    - písemná informace 
 Od minulého zasedání KTPO dne 18.června 2008  byla vypořádána jedna 
připomínka USA k návrhu vyhlášky Ministerstva zdravotnictví, kterou se 
stanoví požadavky na potraviny určené pro zvláštní výživu, notifikace 
G/TBT/N/CZE/122. Vyjádření České republiky bylo zohledněno Evropskou 
Komisí, která jej poté odeslala Informačnímu středisku USA.  
Ministerstvo zdravotnictví ČR uplatnilo připomínku k notifikaci Spojených států 
G/TBT/N/USA/394 týkající se obsahu a formy označování humánních léčivých 
přípravků na předpis a biologických produktů. Připomínka byla zaslána 
Informačnímu středisku WTO/TBT Spojených států. 
Od 18. června do 12. září 2008 Informační středisko zpracovalo celkem 450 
notifikací Členů Dohody TBT. 
Dne 11. září 2008 se uskutečnila Společná schůzka kontaktních osob 
Subkomisí KTPO, Notifikace 98/34 a WTO/TBT. Této schůzky se zúčastnilo 

http://www.komora.cz/hk-cr/aktuality/art_25930/aktualni-situace-v-transformaci-technicke-normalizace-v-ceske-republice.aspx
http://www.komora.cz/hk-cr/aktuality/art_25930/aktualni-situace-v-transformaci-technicke-normalizace-v-ceske-republice.aspx


20 osob z celkově 52 osob, které jsou členy Subkomisí KTPO Notifikace 
98/34 i WTO/TBT.  
Od září 2008 existuje nová  verze www stránek Úřadu v oblasti notiifikací. 
Rezorty aktualizovali seznam Kontaktních osob a Výrobkové kódy.  
Od srpna 2008 jsou na www stránky do části Notifikace členů Dohody 
http://www.unmz.cz/cz/WTO_TBT/WTO_TBT_tyden.htm vkládány týdenní 
seznamy notifikací včetně jejich Názvu převzatého z notifikačního formuláře, 
výrobkových kódů, se Stručným pracovním překladem a lhůtou pro 
připomínky.  
Dále došlo k  úpravě vzhledu Věstníku ÚNMZ, kde v části B – Informace je 
pouze seznam notifikací za konkrétní měsíc bez názvů, překladů atd. a tyto 
informace si je možné vyhledat ve výše zmíněné části www stránek.  
Připomínky rezortů – reakce ČR: 
 

Rok Počet notifikací WTOPočet notifikací
ČR 

 Reakce ČR 

2006 874 6 0 
2007 1309 7 0 
2008 (k 10.9.) 1148 3 1 

 
ÚNMZ nabídli rezortům možnost zasílat připomínky v českém jazyce s tím, že 
informační středisko je přeloží do angličtiny.  
Do části Základní informace o činnosti střediska byl vložen odkaz 
http://mkaccdb.eu.int na databázi Evropské komise pro přístup na trhy třetích 
zemí.   
 
 

6. Prezentace a diskuse na téma "Technické právní předpisy a 
technické normy"  

 
V další části zasedání KTPO byla Ing. A. Šafaříkem-Pštroszem 
přednesena prezentace na téma “Technické právní předpisy a technické 
normy“. Tato prezentace je přílohou  zápisu v elektronické podobě. Po 
prezentaci následovala krátká diskuse. K tomuto tématu je možné se vrátit 
na příští KTPO.      

 
 
 
 
 
Závěr 
 

 
• Příští termín KTPO 26.11.2008 (součástí programu bude 

prezentace k notifikacím podle 98/34 a WTO/TBT) 
 
Návrhy termínů na konání KTPO v příštím roce: 
 
21.5.2009 

http://www.unmz.cz/cz/WTO_TBT/WTO_TBT_tyden.htm
http://www.unmz.cz/cz/WTO_TBT/WTO_TBT_tyden.htm
http://mkaccdb.eu.int/
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