
Zápis z 31. zasedání Komise pro technické překážky obchodu 
 
Datum konání:  13. 06. 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. Jana Balounová poskytla informace o aktuálním stavu implementace technických 
předpisů ES/EU Českou republikou a sdělila, ţe od minulého zasedání KTPO se 
předpokládá zlepšení transpozičního deficitu. Podle Internal Market Scoreboardu 
č. 24 z 27. února 2012 neměla ČR transponováno 27 směrnic vnitřního trhu a 
transpoziční deficit byl 1,9%. V následujícím hodnocení, které by mělo být 
publikováno v září 2012, je předpokládáno, ţe Česká republika ke dni 30. dubna 
2012 plně netransponovala a neprovedla notifikaci transpozičních opatření u 8 
směrnic, které odpovídají transpozičnímu deficitu ve výši 0,6 %. 
 
K 8. červnu 2012 jsou tři směrnice, u kterých se gestorovi nepodařilo provést úplnou 
notifikaci, přestože termín pro transpozici již vypršel. Ve dvou případech bylo 
Evropskou komisí zasláno formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy. 
 
Ministerstvo dopravy 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2010/40/EU ze dne 7. července 2010 
o rámci pro zavedení inteligentních dopravních systémů v oblasti silniční dopravy a 
pro rozhraní s jinými druhy dopravy, termín pro provedení transpozice: 27. února 
2012. 
Transpozice směrnice bude dokončena návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (datum 
nabytí účinnosti dne 1. června 2012). 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2012/0166  ze dne 22. března 
2012) 
 
Ministerstvo zemědělství 
 
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října, kterou se 
stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosaţení udrţitelného pouţívání 
pesticidů (Text s významem pro EHP), termín pro provedení transpozice: 
26. listopadu 2011. 
Transpozice směrnice bude dokončena: 

 návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské 
péči, ve znění pozdějších předpisů (podepsáno Prezidentem dne 18. května 
2012) 

 návrhem vyhlášky o integrované ochraně rostlin (projednáno komisemi LRV) 
(Formální upozornění o porušení čl. 226 Smlouvy: 2012/0165 ze dne 22. března 
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. 
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 28. února 2013 (6. dubna 2012 ukončeno 
připomínkové řízení). 
 
Jana Balounová dále 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) v rámci řádného legislativního postupu, včetně stavu jejich 
projednávání, je uveden na následujících stránkách ve formě tabulky.  
V uplynulém období bylo aktivních pět pracovních podskupin PS G7 projednávajících 
návrhy z oblasti revize evropské normalizace, přizpůsobení některých směrnic 
Nového přístupu Novému legislativnímu rámci, motorových vozidel, prekurzorů 
výbušnin a rekreačních plavidel.  
Podařilo se dosáhnout dohody mezi Radou, EP a EK ve věci Návrhu nařízení o 
evropské normalizaci. 
Návrh nařízení o hladině akustického tlaku motorových vozidel, který EK 
prezentovala na PS G7 začátkem tohoto roku projednáván nebyl a k datu není znám 
další harmonogram projednávání.  
 

Návrhy projednávané v rámci řádného legislativního postupu 
 

Návrh Gestor 
(za PS/za 
předpis) 

Stav projednávání 

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

ÚNMZ V uplynulém období vyvíjelo DK PRES značné úsilí k dosaţení 
dohody s EP zejména ve dvou sporných oblastech, a to vyuţití 
komitologických postupů nad rámec původního návrhu EK (při 
vytváření ţádostí o vypracování norem pro Evropské normalizační 
orgány a při identifikaci ICT technických specifikací pro pouţití při 
zadávání veřejných zakázek) a preferenční zacházení pro střední a 
malé podniky a „slabší“ stakeholdery v rámci národních 
normalizačních systémů. Dne 5. 6. 2012 CRPI schválil finální 
kompromisní text přijatelný pro Radu, EP i EK (EK doplnila svůj 
souhlas s předloţeným kompromisem deklarací zdůrazňující 
neopodstatněnost zavedení další komitologie do textu).  
Principy, které ČR při projednávání dlouhodobě prosazovala, tj. 
zachování textu ve smyslu vymezení vztahu předmětného nařízení 
k sociálním a zdravotním sluţbám a zachování komitologického 
přezkumného postupu při přijímání rozhodnutí o předání ţádosti EK 
o vypracování či revizi normy evropským normalizačním orgánům, 
zůstaly zachovány. Pokud jde o poţadavek EP týkající se 
preferenčního zacházení s SMEs v rámci národních normalizačních 
orgánů, byl zapracován do textu způsobem, který s ohledem na 
vnitrostátní úpravu normalizačního systému mohla ČR akceptovat. 



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 

ÚNMZ/MPO/ČBÚ EK předloţila dne 23. 11. 2011 text Sdělení týkající se přizpůsobení 
vybraných směrnic Nového přístupu Novému legislativnímu rámci – 
Rozhodnutí 768/2008/ES (V nadpise je chybně uveden počet deseti 
směrnic, ve skutečnosti byla v posledních fázích jednání jedna 
směrnice z balíčku vypuštěna) včetně konkrétních návrhů textů 
jednotlivých vybraných směrnic (MID, NAWI, EMC, LVD, ATEX, 
JTN, výtahy, pyrotechnické výrobky, výbušniny pro civilní pouţití). 
EK zdůrazňuje nutnost projednávat návrhy jako jeden „balíček“ a 
zvolila techniku přepracování (recast) tedy spojení do jednoho 
nového předpisu (směrnice) všech změn, kterými prošel původní 
text, a zároveň zahrnutí podstatných změn vyvolaných jinými 
obecnými předpisy. Provedené úpravy se týkají nejen přizpůsobení 
rozhodnutí o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a 
terminologii a ustanovením Lisabonské smlouvy.  
Dne 11. 5. 2012 bylo ukončeno první kolo projednávání všech 
návrhů, jehoţ výsledky budou zaznamenány do nových verzí 
formou poznámek pod čarou či úprav textu a agenda bude předána 
CYPRES, které avizovalo snahu o dosaţení dohody v rámci 1. 
čtení.  
ČR uplatňovala dílčí připomínky zejména směřující k vyjasnění 
textu v oblasti měřicích přístrojů a výbušnin pro civilní pouţití, které 
byly uspokojivě vysvětleny anebo budou zohledněny v revidovaném 
textu. ČR je také zapojena do činnosti „elektronické PS“ zřízené 
DKPRES ze zástupců ČS pro účely projednávání postupů 
posuzování shody (modulů).   

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

ÚNMZ/ČBÚ Hlavním cílem návrhu je omezit přístup obecné veřejnosti 
k některým chemickým substancím, které mohou být pouţity 
k domáckému zhotovování výbušnin a mohou tak představovat 
bezpečnostní riziko. Za příslušníka obecné veřejnosti je 
povaţována fyzická osoba, jeţ jedná za účelem, který nelze 
povaţovat za provozování jejího obchodu nebo ţivnosti anebo 
výkonu svobodného povolání (tj. – není podnikatelem v oboru 
nakládání s prekurzory výbušnin). Prekurzorů výbušnin je 
vytipováno celkem 8, u nichţ bude vyţadováno pro obecnou 
veřejnost povolení; dalších 7 představuje seznam látek, u nichţ 
se povinně hlásí podezřelé operace.  
S ohledem na rozdílné pozice EP a Rady, pokud jde o zavedení 
výjimek pro zpřístupnění prekurzorů výbušnin obecné veřejnosti 
(EP preferuje pouze systém licencí a Rada tzv. „duální systém“, tj. 
vedle licencí by bylo moţné zvolit i systém registrací) předloţilo 
DKPRES kompromisní návrh (systém licencí a moţnost systému 
registrací pouze pro tři látky s tím, ţe ČS mající doposud zavedený 
systém registrací si jej mohou ponechat). Podporu tomuto řešení 
vyjádřila většina ČS (včetně ČR, která nemá v současné době 
zavedený ţádný národní systém regulující přístup obecné veřejnosti 
k prekurzorům výbušnin) na úrovni Rady pro justici a vnitro konané 
ve dnech 26. -27. 4. 2012. K datu zůstávají dvě oblasti, nad kterými 
nebylo mezi EP a Radou dosaţeno dohody, a to otázka změn 
příloha (delegované akty x řádný legislativní postup) a ochrana 
osobních údajů. DKPRES vyvíjí maximální úsilí k dosaţení dohody 
a ukončení projednávání. 

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

ÚNMZ/MŢP Bylo zveřejněno v OJ EU L 94 dne 30. 03. 12 jako Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 259/2012 ze dne 14. března 
2012, kterým se mění nařízení (ES) č. 648/2004, pokud jde 
o pouţívání fosforečnanů a jiných sloučenin fosforu v pracích 
prostředcích pro spotřebitele a v detergentech určených pro 
automatické myčky nádobí pro spotřebitele. 



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

ÚNMZ/MD PS G7 stále pokračuje v projednávání návrhu, jehoţ cílem je 
stanovit harmonizovaná pravidla pro výrobu zemědělských a 
lesnických vozidel (zejména traktorů) a jejich přípojných vozidel, 
zjednodušit a dále harmonizovat systém EU schválení typu pro 
daná vozidla. Jednání je zaměřeno na projednávání zbývajících 
kapitol textu s cílem odstranit maximální počet připomínek 
v poznámkách pod čarou a finalizovat pozici Rady k pozměňovacím 
návrhům EP. V návaznosti na mandát k zahájení trialogu s EP 
odsouhlasený CRPI dne 5. 6. 2012 pokračovalo DKPRES 
v jednáních s EP a v souvisejících technických jednáních na úrovni 
PS G7 s cílem dosáhnout dohody v rámci 1. čtení. K datu 
zpracování této informace nedošlo k úplné shodě s EP nad 
některými technickými otázkami, další jednání PS G7 je avizováno 
na 20. 6. 2012. 
 

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 

 

ÚNMZ/MD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

UNMZ/MD 

PS G7 stále pokračuje v projednávání návrhu, který se týká vozidel 
kategorie L (vozidla se dvěma, třemi nebo čtyřmi koly, jako jsou 
dvoukolové a tříkolové mopedy, dvou a tříkolové motocykly a 
motocykly s postranními vozíky, a čtyřkolová vozidla označovaná 
jako čtyřkolky a mini automobily). Poţadavky na vozidla uváděné 
v současně platných 15 dílčích směrnicích by měly být v zásadě 
shrnuty v tomto nařízení, a pokud je to moţné nahrazeny 
adekvátními předpisy EHK/OSN.  
Jednání je zaměřeno na odstranění maximálního počtu připomínek 
v poznámkách pod čarou a finalizovat pozici Rady k pozměňovacím 
návrhům EP. V návaznosti na mandát k zahájení trialogu s EP 
odsouhlasený CRPI dne 5. 6. 2012 pokračovalo DKPRES 
v jednáních s EP a v souvisejících technických jednáních na úrovni 
PS G7 s cílem dosáhnout dohody v rámci 1. čtení. K datu 
zpracování této informace nedošlo k úplné shodě s EP nad 
některými technickými otázkami, další jednání PS G7 je avizováno 
na 20. 6. 2012. 
 
Návrh zavádí nové zkušební metody pro měření emisí hluku, 
sníţení přípustné hladiny akustického tlaku a další ustanovení pro 
schvalování vozidel z hlediska hlukových emisí. Je zaloţen na 
Evropské strategii pro čistá a energeticky účinná vozidla z r. 2010, 
přičemţ zrušuje základní směrnici pro emise hluku 70/157/EHS a 
dalších 12 změnových směrnic v dané oblasti. Návrh nařízení 
pojednává také nově o minimální úrovni hluku elektrických a 
hybridních vozidel. ČR můţe se zavedením nových limitních hodnot 
emisí hluku automobilů stanovených v návrhu souhlasit, 
upřednostnila by však zavedení pozdějších etap plnění limitních 
hodnot. EK zatím pouze prezentovala návrh na úrovni PS G7 a 
proběhla první velmi obecná diskuse k návrhu. Harmonogram 
dalšího projednávání nebyl upřesněn. 

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. I kdyţ projednávání bylo zahájeno jiţ za PLPRES, nebylo 
k datu zpracování této informace dokončeno 1. kolo projednávání, 
DKPRES uskutečnilo pouze 1 zasedání k tomuto návrhu, CYPRES 
bude v projednávání pokračovat.  Zatím se jako nejproblematičtější 
jeví nově vloţený koncept soukromého dovozce a určení povinností 



soukromého dovozce při dovozu výrobku do EU pro svoji potřebu. 
Některé ČS, jsou úplně proti tomuto institutu (DE), poukazují na to, 
ţe NLF reguluje pouze činnost ekonomických operátorů. Jiné ČS 
sice akceptují, ţe existuje problém dovozu výrobků ze třetích zemí 
do EU, které nesplňují poţadavky EU předpisů a ţe je nutné s tím 
něco dělat, nicméně jim přijde návrh EK neúměrně finančně a 
administrativně zatěţující.  

 
V rámci komitologického regulativního postupu s kontrolou (tj. dle článku 290 SFEU – 
akty v přenesené pravomoci) byly projednávány změny legislativy z oblasti 
motorových vozidel a nebezpečných látek. 
 
Související aktualizované údaje je moţné získat na odkaze 
http://www.unmz.cz/urad/aktualni-deni-v-agendach-unmz-r531 nebo na adrese 
radaeu@unmz.cz. 
 
Pracovní orgány EK  

 
V rámci pracovních orgánů EK (expertní skupiny, stálé výbory) jsou projednávány 
otázky aplikace jednotlivých směrnic Nového přístupu. V uplynulém období se 
jednalo o oblast osobních ochranných prostředků, normalizace a posuzování shody 
(SOGS), hraček, strojních zařízení a plynových spotřebičů. 

 
Podrobnější a aktuální informace o průběhu projednávání výše uvedených agend lze 
získat na odkaze http://www.unmz.cz/urad/ucast-na-jednanich-pracovnich-organu-ek, 
případně na adrese radaeu@unmz.cz. 

 
Aktuálně 

 
K 1. 7. 2012 bude stávající dánské předsednictví Rady EU vystřídáno Kyprem. 
Program kyperského předsednictví v Radě EU zatím nebyl oficiálně představen. Na 
Radě pro konkurenceschopnost dne 30. 5. 2012 zaznělo, ţe CYPRES bude klást 
důraz na plnění "Small business Act", iniciativy pro suroviny a na oblasti 
automobilového a loďařského průmyslu. Z neformálních zdrojů jsme byli po pracovní 
linii informováni, ţe prioritou CYPRES v oblasti TH je dokončení projednávání "NAD 
alignment“a dosaţení dohody s EP v případě Návrhu nařízení o prekurzorech 
výbušnin. 
Prozatímní stránky CYPRES jsou dostupné na adrese: 
http://www.cy2012eu.gov.cy/cyppresidency/cyppresidency.nsf/index_en/index_en?O
penDocument 

 
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. 
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2. Igor Švarc informoval o legislativních úkolech v gesci ÚNMZ 

 
Legislativa v přípravě 
 
1. Státní zkušebnictví 
 
1.1. Novela nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní 
zařízení 
Důvod: Implementace Rozhodnutí Komise 2012/32/EU, kterým se členským státům 
ukládá povinnost zakázat uvádění na trh řezacích příslušenství mulčovacího typu k 
přenosným křovinořezům. 
Stav: LRV doporučila ke schválení 8. 6., následuje zařazení na schůzi vlády 
Účinnost: dnem vyhlášení 
 
1.2. Novela zákona č. 22/1997 Sb. v souvislosti s nařízením EP a Rady č. 
305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních 
výrobků na trh (CPR) 
(+ novela zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a 
pyrotechnických předmětů) 
Důvod: Institucionální zabezpečení výkonu státní správy v oblasti stavebních 
výrobků podle CPR. 
Stav: Připomínkové řízení ukončeno 28. 5. 
Účinnost: 15 dní po vyhlášení / 1. 7. 2013 
 
1.3 Novela nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích 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 
Stav: v přípravě 
Účinnost: 20. 7. 2013 
 
 
2. Metrologie 
 
2.1. Novela vyhlášky č. 328/2000 Sb., o způsobu zhotovení některých druhů 
hotově baleného zboží, jehož množství se vyjadřuje v jednotkách hmotnosti 
nebo objemu 
Důvod: Odstranění nejasností při aplikaci ustanovení o přípustných jmenovitých 
objemech některých výrobků 
Stav: Připomínkové řízení ukončeno 30. 5. 
Účinnost: 1. 7. 2012 

 
V návaznosti na poskytnuté informace vystoupil Ing. Alexander Šafařík Pštrosz 
(AAAO) a připomněl význam kontaktního místa ve stavebnictví i potřebu jeho zřízení 
v dostatečném předstihu a nabídl v této věci součinnost AAAO. 

 

3. Informační povinnosti dle směrnice 98/34/ES 

Mgr. Irena Lopojdová  informovala, ţe Česká republika zaslala k notifikaci od 
minulého KTPO 14 nových notifikací návrhů technických předpisů, a to:  



2012/0196/CZ – Ministerstvo životního prostředí České republiky; Návrh 
vyhlášky ze dne ..............2012 o předcházení emisím látek, které poškozují 
ozonovou vrstvu, a fluorovaných skleníkových plynů; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 29. 6. 2012.  
 
2012/0220/CZ – Ministerstvo zemědělství České republiky (Státní veterinární 
správa); Návrh vyhlášky o veterinárních poţadavcích na poráţení krokodýlů a další 
zpracování masa a ţivočišných produktů pocházejících z krokodýlů; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 9. 7. 2012.  
 
2012/0279/CZ – Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Zákon ze dne 
............2012, kterým se mění zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a 
doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání, 
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o 
veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 3. 8. 2012. 
 
2012/0293/CZ – Ministerstvo zemědělství České republiky; VYHLÁŠKA ze dne 
……………….….. 2012, kterou se mění vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví 
poţadavky na tabákové výrobky; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 
6. 8. 2012.  
 
2012/0296/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 ověřování 
stanovených měřidel: „teploměry pro kontrolu teploty zmrazených potravin pouţívané 
státními kontrolními orgány“; konec tříměsíčního období pozastavení prací: 6. 8. 
2012.  
 
2012/0301/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 ověřování 
stanovených měřidel: „elektronické teploměry pro kontrolu teploty prostředí a teplé 
uţitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším pouţívané státními kontrolními orgány“; 
konec tříměsíčního období pozastavení prací: 8. 8. 2012.  
 
2012/0323/CZ - Ministerstvo životního prostředí České republiky; N Á V R H 
VYHLÁŠKY ze dne ........... 2012, o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a 
o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 20. 8. 2012. 
 
2012/0324/CZ - Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Návrh NAŘÍZENÍ 
VLÁDY o seznamu návykových látek; konec tříměsíčního období pozastavení 
prací: 22. 8. 2012. 
 
2012/0325/CZ - Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Návrh NAŘÍZENÍ 
VLÁDY o seznamu vybraných neuvedených látek; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 22. 8. 2012. 



 
2012/0326/CZ – Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Návrh zákona o 
prekursorech 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; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 22. 8. 2012. 
 
 2012/0329/CZ – Ministerstvo zdravotnictví České republiky; Návrh zákona, 
kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 273/2008 Sb., o Policii 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 22. 8. 2012. 
 
2012/0333/CZ – Ministerstvo financí České republiky; Vládní návrh zákona ze dne 
......... 2012, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění 
pozdějších předpisů, a další související zákony; konec tříměsíčního období 
pozastavení prací: 24. 8. 2012. 
 
2012/0334/CZ – Ministerstvo životního prostředí České republiky; Nařízení vlády 
ze dne ... 2012, kterým se stanoví pravidla pro nízkoemisní zóny; konec 
tříměsíčního období pozastavení prací: 24. 8. 2012. 
 
2012/0366/CZ – Český báňský úřad; Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 
298/2005 Sb., o poţadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou způsobilost při 
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně 
některých právních předpisů, ve znění vyhlášky č. 240/2006 Sb., vyhláška 
č. 435/1992 Sb., o důlně měřické dokumentaci při hornické činnosti a některých 
činnostech prováděných hornickým způsobem, ve znění vyhlášky č. 158/1997 Sb., 
vyhláška č. 15/1995 Sb., o oprávnění k hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, vyhláška č. 75/2002 Sb., o bezpečnosti provozu elektrických 
technických zařízení pouţívaných při hornické činnosti a činnosti prováděné 
hornickým způsobem, a vyhláška č. 447/2001 Sb., o báňské záchranné sluţbě, ve 
znění vyhlášky č. 87/2006 Sb.; konec tříměsíčního období pozastavení prací:  
6. 9. 2012. 
 

Připomínky a podrobná stanoviska zaslané z České republiky k notifikacím ostatních 

členských států:  

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 

připomínku k notifikaci 2012/0055/LV - Návrh nařízení kabinetu ministrů: Změny 

nařízení kabinetu ministrů č. 133 ze dne 20. února 2007 o technických poţadavcích 

na elektronická zařízení a zařízení pro registraci daní a jiných plateb.  Česká 

republika uvedla, ţe by bylo vhodné v článku 55 notifikovaného návrhu místo pojmu 

"taxametr" pouţít vhodnější termín, jako například "měřicí sestava taxametru vozidla 

taxisluţby".   

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky uplatnilo podrobné stanovisko 

k notifikaci 2011/0484/SK - Nařízení Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky 

ze dne ......... 2011 o poţadavcích na kvalitu, získávání, přepravu od zdroje na místo 



úpravy a plnění, úpravu, kontrolu kvality, balení, označování a uvádění na trh 

přírodních léčivých vod plněných do spotřebitelského obalu.  Česká republika ţádala 

v podrobném stanovisku o jednoznačné ujištění, ţe slovenská národní úprava 

stanovující poţadavky na kvalitu, získávání, přepravu od zdroje na místo úpravy a 

plnění, úpravu, kontrolu kvality, balení, označování a uvádění na trh přírodních 

léčivých vod plněných do spotřebitelského obalu bude aplikovatelná pouze na 

slovenské producenty, a v návrhu uvedené poţadavky nebudou aplikovány na 

balené léčivé vody uváděné na trh Slovenské republiky z jiných členských států. Dále 

bylo poţádáno, aby do návrhu vyhlášky byla vloţena doloţka vzájemného uznávání, 

případně, aby byl explicitně uveden odkaz na doloţku vzájemného uznávání.  

 

Ministerstvo zdravotnictví České republiky uplatnilo podrobné stanovisko 

k notifikaci 2012/0141/B - Zákon, jímţ se pozměňuje zákon ze dne 24. ledna 1977 o 

ochraně zdraví spotřebitelů v souvislosti s potravinami a jinými produkty, s cílem 

zakázat bisfenol A v potravinách. Česká republika uvedla,  

ţe podle jejího názoru došlo k porušení principů analýzy rizika, kdy nebyla 

dostatečně prokázána rizika, která by mohla vést k navrhovanému opatření, které je 

pojato šířeji neţ zákaz pouţití bisfenolu A při výrobě polykarbonátových kojeneckých 

láhvích, a k účelovým interpretacím výsledků dostupných studií. Návrh zákona je 

povaţován za výrazně restriktivní a výrazně omezující volný pohyb potravin v 

Evropském hospodářském prostoru, a za porušení doloţky vzájemného uznávání. 

  

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 

připomínku k notifikaci 2011/0664/D - Směrnice Německého výboru pro 

ţelezobeton (DAfStb) „Výroba a pouţití cementem pojeného zalévacího betonu a 

zalévací malty“, návrh z listopadu roku 2011. Česká republika navrhla, aby byl v textu 

dokumentu vhodným způsobem uveden odkaz na nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví poţadavky na 

akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje 

nařízení (EHS) č. 339/93, aby bylo jednoznačné, ţe pro prokázání odborné 

způsobilosti zkušeben, inspekčních (kontrolních) a certifikačních orgánů budou 

vyuţívány akreditace provedené akreditačním orgánem ve smyslu citovaného 

nařízení.  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky uplatnilo připomínku 

k notifikaci 2012/0112/HU - Návrh zákona o omezení kouření u mladých lidí a o 

maloobchodu s tabákovými výrobky.  Česká republika se mimo jiné domnívá, ţe by 

přijetím navrhované právní úpravy mohlo dojít k porušení  

čl. 14 odst. 1 směrnice EP a Rady 2006/123/ES o sluţbách na vnitřním trhu (dále jen 

„směrnice“), který zakazuje přímou i nepřímou diskriminaci na základě státní 

příslušnosti nebo sídla společnosti.  

 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví uplatnil 

připomínku k notifikaci 2011/0660/FIN - Poţadavky na kvalitu silničního osvětlení. 



Česká republika navrhla, aby byl v textu dokumentu vhodným způsobem uveden 

odkaz na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)  

č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví poţadavky na akreditaci a 

dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení 

(EHS) č. 339/93, aby bylo jednoznačné, ţe se myslí akreditace provedené 

akreditačním orgánem ve smyslu citovaného nařízení. 

  

K českým notifikacím byly uplatněny následující připomínky a podrobná stanoviska: 

K notifikaci Ministerstva zdravotnictví České republiky – 2012/0017/CZ - Technické 

nóty pro farmaceutické látky a přípravky předloţené k veřejnému šetření (připojené 

texty); (Návrh se týká farmaceutických látek a přípravků: Brimonidini tartras; 

Deferasiroxum; Zinci oxidi suspensio cum levomentholo; Zinci sulfatis solutio) - byla 

uplatněna připomínka Itálií. Připomínka Itálie se týkala limitu nečistot. Česká 

republika odpověděla.  

 
K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu (ČMI) – 2012/0116/CZ - Návrh 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky 

na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a pro ověřování 

stanovených měřidel: „měřidla indexu lomu – hranolové refraktometry“ - bylo 

uplatněno podrobné stanovisko Evropské komise. Evropská komise upozornila 

v podrobném stanovisku na potřebu začlenění doloţky o vzájemném uznávání  

do oznámeného návrhu. Česká republika zatím neodpověděla. 

K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu (ČMI) – 2012/0116/CZ - Návrh 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky 

na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při schvalování typu a pro ověřování 

stanovených měřidel: „měřidla indexu lomu – hranolové refraktometry“ - byla 

uplatněna připomínka Polska. Polsko ve své připomínce mimo jiné poukázalo na to, 

ţe v § 1.8 notifikovaného návrhu by měla být obsaţena definice absolutního indexu 

lomu. Česká republika zatím neodpověděla. 

K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu (ČMI) – 2012/0117/CZ - Návrh 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky 

na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při ověřování stanovených 

měřidel: „měřicí sestavy taxametrů vozidel taxisluţby“ - bylo uplatněno podrobné 

stanovisko Rakouska. Rakousko ve svém podrobném stanovisku uvedlo, ţe se 

v návrhu nepočítá s dodatečnou provozní funkcí „měření“ u taxametrů hodnocených 

podle shody s přílohou MI-007 MID. Česká republika zatím neodpověděla. 

K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu (ČMI) – 2012/0117/CZ - Návrh 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky 

na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při ověřování stanovených 

měřidel: „měřicí sestavy taxametrů vozidel taxisluţby“ - bylo uplatněno podrobné 

stanovisko Evropské komise. Komise dospěla k závěru,  

ţe oznámený návrh není slučitelný se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2004/22/ES ze dne 31. března 2004 o měřidlech (MID). Česká republika zatím 

neodpověděla. 



K notifikaci Ministerstva průmyslu a obchodu (ČMI) – 2012/0117/CZ - Návrh 

Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a technické poţadavky 

na stanovená měřidla, včetně metod jejich zkoušení při ověřování stanovených 

měřidel: „měřicí sestavy taxametrů vozidel taxisluţby“ - byla uplatněna připomínka 

Německa. Ze strany Německa se v připomínce upozorňuje zejména na to, ţe se 

pravděpodobně nepředpokládá zohlednění vlivu pneumatik za provozu. Česká 

republika zatím neodpověděla. 

Česká republika neuplatnila od posledního zasedání KTPO ţádné připomínky k 

obdrţeným návrhům mandátů na normy. 

V závěru Mgr. I. Lopojdová poţádala přítomné zástupce resortů a kontaktních míst o 

zasílání plných textů ve formátu doc a nikoliv docx, pdf apod., dále o hodnotící 

zprávu (impact assessment), pokud je k návrhu zpracována. Hodnotící zprávu EK 

vţdy vítá a v řadě případů můţe pomoci pochopit záměr legislativní úpravy. Poslední 

ţádostí bylo připomenutí stručnosti připomínek, neboť obsáhlé texty nelze vkládat do 

systému a v této souvislosti také připomněla bod 8. Formuláře – klíčová slova, která 

nejsou v řadě případů vyplňována. 

Před přestávkou byla podána informace o školení členů Subkomise 98/34 po 

skončení KTPO – od 14.00, za účelem připomenutí jejich povinností. K uvedenému 

školení byly vypracovány dva materiály, a sice „Stanovisko k  povinnosti gestorů při 

poskytování informací v oblasti návrhů technických předpisů“ a „Postup pro 

uplatňování reakcí k notifikacím ostatních členských států“.  

(Výše uvedené materiály byly na školení přítomnými členy Subkomise 98/34 

schváleny a naleznete je na odkaze  

http://www.unmz.cz/urad/informace-ke-skoleni-13-6-2012). 

 

PŘESTÁVKA 

4. Neharmonizovaná sféra (NLR, SOLVIT, PROCOP) 

Mgr. Barbora Hanáková (MPO ČR) sdělila, ţe v květnu uplynul další rok od 

fungování informačního místa ProCoP: Dále informovala, ţe za tímto účelem MPO 

zpracovává pravidelnou zprávu pro Evropskou komisi o jeho fungování, o počtu 

přijatých opatření dle nařízení 764/2008, o vzájemném uznávání, o aplikaci nařízení, 

o oblastech, ve kterých se poskytuje nejvíce informací – které výrobky, ze kterých 

zemí jsou do ČR nejvíce distribuovány. Zpráva, stejně jako ty předchozí bude slouţit 

EK ke zpracování souhrnné informace o uplatňování nařízení 764/2008, jeţ má být 

předloţena Evropskému parlamentu v roce 2013.  

Co se týče druhé sluţby – SOLVIT. V minulých měsících MPO řešilo zajímavý případ 

porušení evropského práva ze strany maďarských úřadů. Konkrétně se jednalo o 

českého výrobce šunky, kterému bylo ze strany maďarských kontrolních orgánů 

zakázáno prodávat šunku v tamních obchodech s odůvodněním, ţe výrobek 

http://www.unmz.cz/urad/informace-ke-skoleni-13-6-2012


obsahuje menší podíl masa, neţ povolují maďarské předpisy. Jednalo se o rozdíl cca 

0,2%. Na argumentaci prostřednictvím maďarského SOLVITu bohuţel tamní orgány 

neslyšely a český SOLVIT se musel tedy obrátit na Evropskou komisi se ţádostí o 

neformální stanovisko. EK potvrdila náš názor, nicméně ani poté nechtělo Maďarsko 

povolit prodej takto označeného výrobku. V současné chvíli tedy česká firma 

připravuje podání oficiální stíţnosti k EK na porušení evropského práva. 

JUDr. M. Korolová (ČOI) se dotázala na argumenty, které HU strana uplatňovala. 

Mgr. Barbora Hanáková sdělila, ţe se HU strana odvolávala pouze na % sloţení 

masa dle národních norem. 

 

5. Technická normalizace (aktuální informace)  

Ing. J. Kratochvíl (ŘOTN) ve svém příspěvku předal informace zejména o výstupech 

z 59. zasedání Rady pro technickou normalizaci, které se konalo 22. května 2012. 

RTN odsouhlasila ke zpracování úkoly Plánu rozvoje technické normalizace pro rok 

2012. 

Vznikne pracovní skupina (řízená předsedou úřadu) k problematice určených norem. 

Skupina bude mít za úkol zejména zhodnotit dosavadní formy pouţívání odkazů na 

technické normy v právních předpisech a vyuţívání institutu určených norem 

jednotlivými ÚSÚ a vypracovat návrh zásad pouţívání odkazů na technické normy s 

vysvětlením míry závaznosti a výhody pouţití institutu norem určovaných k 

technickým předpisům. Členové KTPO, zvláště zástupci z řád ÚSÚ a případně jimi 

doporučení kolegové (např. kontaktní osoby ÚSÚ) se mohou přihlásit do této 

pracovní skupiny do termínu 15. 6. 2012 u Bc. Vagela (vagel@unmz.cz). 

Byla zřízena pracovní skupina (řízená ŘOTN) k přípravě metodiky tvorby národních 

informativních příloh k harmonizovaným normám. I do činnosti této pracovní skupiny 

se mohou členové KTPO případně jimi doporučení kolegové zapojit a přihlásit se do 

15. 6. 2012 u Ing. J. Kratochvíla (kratochvil@unmz.cz). 

Na webu ÚNMZ bude 15. 6. 2012 publikována výzva k podávání návrhů na řešení 

úkolů k naplňování „Strategické vize pro evropské normy“. Zejména se jedná o 

naplňování opatření, která mají za úkol podpořit vyšší zapojení nevládních 

ekologických organizací, zástupců osob se zdravotním postiţením, starších osob, 

spotřebitelských organizací a malých a středních podniků do procesu technické 

normalizace.  

Ing. M. Holeček doplnil, ţe je alokován 1 mil. Kč na oblast podpory slabších stran a 

malých a středních podniků a slíbil podrobnější informace na některém z dalších 

zasedání KTPO. 

 

mailto:vagel@unmz.cz
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6. Různé ( WTO/TBT, EHK/OSN) 

Jana Balounová sdělila, ţe ve dnech 12. - 15. 6. 2012 se v Ţenevě koná další řádné 

zasedání Výboru WTO/TBT, a to dle standardního programu. Členům příslušné 

subkomise KTPO byl dne 22. 5. 2012 rozeslán seznam notifikací Členů Dohody, ke 

kterým zamýšlí EK na jednání Výboru vystoupit a notifikací EU, ke kterým očekává 

připomínky ze strany ostatních Členů Dohody. EK tentokrát neuvádí ţádnou novou 

notifikaci, ke které by chtěla vznést připomínku. Výbor bude také v rámci přípravy 

6. tříleté Zprávy o fungování a uplatňování Dohody WTO/TBT (dle čl. 15 Dohody) 

diskutovat příspěvky a náměty jednotlivých Členů Dohody k oblastem týkajícím se 

správné regulatorní praxe a spolupráce, tvorby norem, postupů posuzování shody a 

jejich vzájemného uznávání, transparentnosti a technické pomoci. Ve Zprávě budou 

zohledněny závěry diskusí ve formě doporučení či konkrétních opatření ke zlepšení 

činnosti Výboru ve výše uvedených oblastech. Za účelem přípravy příspěvku EU k 6. 

tříleté zprávě ustanovila EK zvláštní neformální PS sloţenou ze zástupců některých 

ČS, včetně ČR.  

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

informaci členům příslušné subkomise KTPO.  

Česká republika v uplynulém období (od 14. 3. 2012) notifikovala do WTO 3 návrhy 

technických předpisů, a to: 

 Návrh - Vyhláška Ministerstva zemědělství o veterinárních poţadavcích na 
poráţení krokodýlů a další zpracování masa a ţivočišných produktů 
pocházejících z krokodýlů; 

 Návrh - Opatření obecné povahy, kterým se stanovují metrologické a 
technické poţadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení při 
schvalování typu a ověřování stanovených měřidel: „elektronické teploměry 
pro kontrolu teploty prostředí a teplé uţitkové vody s dělením 0,1 °C a lepším 
pouţívané státními kontrolními orgány“; 

 Návrh - Vyhláška Ministerstva zemědělství, kterou se mění vyhláška 
č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví poţadavky na tabákové výrobky. 

 

Od 14. 3. 2012 do konce 25. týdne, tj. do 21. 6. 2012 zpracovalo informační středisko 

426 notifikací návrhů technických předpisů, norem a postupů posuzování shody, 

které byly v tomto období notifikovány ostatními Členy Dohody WTO/TBT.  

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. 

Ing. M. Chloupek sdělil, ţe se dne 11. 6. 2012 v Ţenevě koná 7. výroční zasedání 
Pracovní skupiny WP. 6 EHK/OSN pro regulatorní spolupráci, jehoţ cílem je 

http://www.unmz.cz/urad/wto-tbt
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pravidelne rocni zhodnoceni cinnosti pracovni skupiny v oblasti regulatorni 
spoluprace v rarnci sektorovych iniciativ, fizeni rizik a dozoru nad trhem. 

Informace z jednani budou umlsteny na webove stranky Ufadu a rozeslany pro 
informaci clenum pfislusne subkomise KTPO . 

V sarnem zaveru phpornnel Ing. M. Chloupek smysl bodu 2 legislativni ukoly a 
navrhl, aby od pfistlho zasedani KTPO dany resort, ktery v uplynulern obdobi 
notifikoval narodni predpis, informoval cleny zasedani 0 duvodech notifikace a 
prlpadne 0 reakcich clenskych statu ci EK. 

Ing. M. Holecek podekoval pfltomnym za ucast a sdelil termin dalsiho zasedanl 
KTPO , ktere se uskutecni ve stredu, 28. 11.2012. 

Zapsala:	 Ing. Jindra Kafkova 
tajemnice KTPO 

V Praze dne 15. cervna 2012 
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Inri Milan Holecek 
\P'fedseda KTPO 




