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Zápis z 52. zasedání Komise pro technické překážky obchodu 

15. června 2022 

Ing. M. Chloupek, ředitel Sekce vnějších vztahů a ekonomiky ÚNMZ, zahájil 50. zasedání 

KTPO a seznámil přítomné s programem zasedání. K programu nebyly vzneseny žádné 

připomínky ani návrhy na doplnění. 

1. Informace o implementaci technických předpisů ES/EU a aktuálním stavu 

projednávání nových předpisů v orgánech EU  

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

PhDr. Věra Hátlová Chaloupecká, ÚNMZ, doplnila informace uvedené v podkladech a 

uvedla, že projednání návrhu zákona o podpoře nízkoemisních vozidel prostřednictvím 

zadávání veřejných zakázek a veřejných služeb v přepravě cestujících bylo zařazeno na pořad 

25. schůze Poslanecké sněmovny (od 31. 5. – 17. 6. 2022). 1. čtení bylo zahájeno dne 

16. 6. 2022, ale bylo přerušeno. Datum dalšího projednávání bylo zařazeno na pořad 

31. schůze Poslanecké sněmovny, která bude zahájena 7. 7. 2022. 

Informace o aktuálním stavu projednávání technických předpisů v pracovních orgánech EU 

Pracovní orgány Rady EU 

Bc. Kateřina Loskotová, ÚNMZ, shrnula informace uvedené v podkladech a uvedla, že došlo 

k posunu v projednávání návrhu změny směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních, bylo 

dosaženo předběžné politické dohody mezi Radou a Evropským parlamentem. Všechny nové 

mobilní telefony, tablety, digitální fotoaparáty, přenosné reproduktory a další přenosná 

elektronika budou muset být od roku 2024 vybaveny nabíjecím portem USB-C. Kromě 

harmonizace dobíjecích portů budou spotřebitelé moci zakoupit nové elektronické zařízení 

bez nové nabíječky, a tím omezit počet nechtěně zakoupených nebo nevyužitých nabíječek. 

Kromě toho výrobci také budou muset přispět k lepší informovanosti spotřebitele 

poskytováním relevantních informací o účinnosti nabíjení. Více informací je uvedeno zde. 

Dále Bc. Loskotová doplnila informace o průběhu jednání o obchodní dohodě s Indií, která 

byla zahájena v červnu 2007 a v roce 2013 byla de facto zastavena kvůli vážnému rozdílu 

v úrovni ambicí obou stran. V rámci setkání vedoucích představitelů EU a Indie, konaného 

dne 8. 5. 2021, bylo dohodnuto obnovení jednání o ambiciózní a komplexní dohodě o volném 

obchodu (FTA) a zahájení samostatných jednání o dohodě o ochraně investic a dohodě 

o zeměpisných označeních (GI). EK připravila v březnu 2022 vyjednávací texty k dohodě 

o volném obchodu, včetně kapitoly TBT. K datu zpracování tohoto zápisu nebylo stanoveno 

datum 1. kola projednávání. 

Pracovní orgány EK 

Bc. Kateřina Loskotová, ÚNMZ, upřesnila, že v rámci proběhlých zasedání Expertní skupiny 

pro směrnici o hluku (ke směrnici 2000/14/EC) byl projednáván návrh revize přílohy III 

směrnice stanovující metody měření hluku šířeného vzduchem, které se používají 

pro určování hladin akustického výkonu zařízení. EK avizovala, že celkovou revizi směrnice 

předloží v roce 2023. Zasedání Expertní skupiny pro bezpečnost hraček (ke směrnici 

2009/48/ES) proběhlo formou workshopu zaměřeného na otázky související s připravovanou 

revizí směrnice. V návaznosti na výsledky proběhlé veřejné konzultace, do níž se ÚNMZ 

zapojil, a konzultací se zainteresovanými subjekty zpracuje EK hodnotící zprávu. Předložení 

návrhu revize směrnice EK předpokládá na konci roku 2022. Kromě pracovních orgánů EK 

uvedených v podkladech proběhla v uplynulém období také zasedání pracovních podskupin 

Řídicího výboru pro revizi CPR Acquis, a to podskupiny č. 1 (prefabrikované výrobky 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/cs/ip_22_3524
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z betonu) a podskupiny č. 2 (kovové konstrukční výrobky a doplňky). V obou podskupinách 

byly projednávány úkoly realizované v rámci plnění Milníku III procesu revize CPR Acquis –

výsledky analýzy harmonizovaných norem, které se v současnosti používají, a předběžný 

seznam základních charakteristik, na které se mají vztahovat budoucí harmonizované 

technické specifikace. 

V souvislosti s nadcházejícím českým předsednictvím v Radě EU (CZ PRES) Bc. Kateřina 

Loskotová uvedla, že dne 15. 6. 2022 proběhla po jednání vlády tisková konference, na které 

byly představeny politické priority CZ PRES, včetně grafického vizuálu a motta CZ PRES.  

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

Ing. M. Chloupek, ÚNMZ, vyzval přítomné zástupce jednotlivých resortů a dalších institucí 

ke sdílení informací o připravované či přijaté legislativě v jejich působnosti. 

Mgr. V. Rakovičová, MZ, sdělila, že Poslanecká sněmovna v současné době projednává 

„návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích 

in vitro“, kterým je dokončována adaptace dvou přímo použitelných evropských nařízení 

o zdravotnických prostředcích1. Pod následujícím odkazem jsou k dispozici informace 

o aktuálním stavu projednávání. https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=167.  

PhDr. M. Němcová, MK, uvedla, že postupuje do druhého čtení „návrh zákona o vstupu a 

dovozu některých kulturních statků“, který je předkládán z důvodu potřeby adaptace právního 

řádu na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2019/880 ze dne 17. dubna 2019 

o vstupu a dovozu kulturních statků. Informace o aktuálním stavu projednávání jsou 

k dispozici pod odkazem: https://public.psp.cz/en/sqw/historie.sqw?o=9&t=150. 

3. Informační povinnosti dle směrnice 2015/1535/EU 

Mgr. I. Karasová, ÚNMZ, doplnila informace uvedené v podkladech následujícím: 

• Minutes ze 137. zasedání Výboru pro technické předpisy budou postoupeny 

elektronickou cestou členům Subkomise notifikace - 2015/1535/EU, jakmile budou 

k dispozici. 

• Po obdržení detailnějších informací ze strany EK ohledně nové databáze TRIS, o nich 

budou členové Subkomise notifikace - 2015/1535/EU elektronickou cestou neprodleně 

informováni. 

• Na webových stránkách ÚNMZ jsou pod záložkou „Kontaktní místo pro směrnici 

2015/1535/EU“ k dispozici aktuální notifikační formuláře (šestnáctibodový a 

šestibodový).  

4. Neharmonizovaná sféra (SOLVIT, PROCOP, kontaktní místo pro stavební výrobky) 

Mgr. Jan Lellák, MPO, shrnul informace uvedené v podkladech a doplnil, že v rámci služby 

SOLVIT a ProCoP probíhá informační kampaň za účelem zvyšování povědomí o službách, 

které MPO poskytuje na vnitřním trhu pro občany a podnikatele. Kromě příkladů propagační 

činnosti uvedených v podkladech jsou služby obou center propagovány také formou reklamní 

kampaně na síti Facebook a Twitter, v rámci iniciativy Evropské komise na podporu 

propagace SOLVITU a prostřednictvím reklamy ve vyhledávači Google.  

 
1 Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích a nařízení 2017/1746 o diagnostických zdravotnických 
prostředcích in vitro 

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady-k-predstaveni-priorit-a-loga-ceskeho-predsednictvi-eu--15--cervna-2022-197144/
https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-konference/tiskova-konference-po-jednani-vlady-k-predstaveni-priorit-a-loga-ceskeho-predsednictvi-eu--15--cervna-2022-197144/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/aktuality/ceska-republika-predstavuje-motto-a-logo-predsednictvi/
https://czech-presidency.consilium.europa.eu/cs/aktuality/ceska-republika-predstavuje-motto-a-logo-predsednictvi/
https://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=9&t=167
https://public.psp.cz/en/sqw/historie.sqw?o=9&t=150
https://www.unmz.cz/mezinarodni-vztahy/ramcove-vztahy-eu/kontaktni-misto-98-34-r112/
https://www.unmz.cz/mezinarodni-vztahy/ramcove-vztahy-eu/kontaktni-misto-98-34-r112/
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5. Technická normalizace 

Ing. M. Chloupek omluvil nepřítomnost Z. Slané, ČAS, z důvodu urgentních pracovních 

povinností s tím, že informace k avizovaným tématům budou doplněny do zápisu.  

• Informace o probíhajících projektech  

Česká agentura pro standardizaci (ČAS) se podílí prostřednictvím realizace konkrétních 

projektů na plnění Národního plánu obnovy, konkrétně komponenty 1.6 Zrychlení a 

digitalizace stavebního řízení (subkomponenta 1.6.4). Cílem projektů je vytvořit společně 

provázané prostředí pro plné využití přínosů digitálních podkladů pro stavební řízení 

za účelem zvýšení jeho efektivity, zlepšení přístupu k provázaným informacím, snížení vlivu 

a pracnosti pracovníků při posuzování staveb.  

Konkrétně jsou projekty zaměřeny na: 

- vytvoření on-line automatizovaného systému vazeb mezi ustanoveními určených 

technických norem a požadavky prováděcích právních předpisů, 

- vytvoření informačních služeb pro využívání dat z informačních modelů staveb pro agendy 

stavebního řízení včetně ontologie pro oblast stavebního řízení a územního plánování, 

- vytvoření obsahu databáze datového standardu staveb a klasifikačního systému. 

Jedná se o plné využití přínosů digitalizace stavebního řízení, tedy vytvoření série 

informačních systémů, standardů a metodik, využitých jako dílčí komponenty systémů 

digitalizace stavebního řízení a územního plánování. Účelem realizace systémů je rovněž 

vytvoření datových standardů staveb a nástrojů pro jejich správu a využívání a provázání 

norem na prováděcí předpisy v oblasti stavebnictví.  

Součástí projektů je také zavedení informačních služeb pro využívání dat elektronických 

projektových dokumentací vytvořených dle datových standardů staveb pro usnadnění výkonu 

agend ve vztahu ke stavebnímu řízení a územnímu plánování. Veškeré cíle jsou provázány 

s plněním Koncepce BIM v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu. 

• Zasedání Valného shromáždění CEN a CENELEC v Praze 

Pro rok 2022 byly ÚNMZ a ČAS zvoleny jako hostitelské organizace zasedání valného 

shromáždění evropských normalizačních organizací CEN (Evropský výbor pro normalizaci) a 

CENELEC (Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice). Zasedání proběhlo v termínu 

21. - 22. 6. 2022 za účasti přibližně 180 zástupců národních evropských i mimoevropských 

normalizačních organizací, mezinárodních normalizačních organizací (ISO, IEC), Evropské 

komise a partnerských organizací. 

• Publikační plán 2022 

ČAS uzavřel smlouvy s Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft, vydavatelem publikací 

oborových norem pro oblast vodního a odpadového hospodářství (DWA). Standardy DWA se 

týkají mnoha oblastí vodního hospodářství, posuzují například energetickou náročnost 

vodohospodářských zařízení, problematiku praktického zavádění nových strategií EU a jsou 

určující v oblasti digitalizace ve vodním hospodářství. 

6. Různé (WTO/TBT, EHK/OSN) 

WTO/TBT 

Mgr. I. Karasová, ÚNMZ, doplnila informace uvedené v podkladech. 
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• ČR notifikovala do WTO od posledního zasedání KTPO:  

Návrh opatření obecné povahy číslo: 0111-OOP-C089-22, kterým se stanovují 

metrologické a technické požadavky na stanovená měřidla, včetně metod zkoušení 

pro ověřování stanovených měřidel: „měřicí transformátory napětí“ - číslo notifikace: 

G/TBT/N/CZE/252.  

• Dne 13. 6. 2022 byl členům Subkomise notifikace TBT rozeslán elektronickou cestou 

předpokládaný seznam STCs k červencovému zasedání Výboru TBT; žádné připomínky 

ani náměty v rámci jim stanového termínu jsme neobdrželi.  

 

 Termín a forma dalšího zasedání KTPO budou stanoveny ve 2. pololetí 2022. 

 

Zapsala: PhDr. V. Hátlová Chaloupecká 

 

 

 

 

Mgr. Viktor Pokorný 

předseda KTPO 

 


