
1 

 

Zápis z 50. zasedání Komise pro technické překážky obchodu (KTPO) 
Datum konání: 15. 9. 2021 

Místo konání: ÚNMZ, Na Žertvách 132/24, Praha 8 

Rozesláno:  dle seznamu členů (k dispozici na webu ÚNMZ)  

 

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 

K datu konání KTPO nedošlo oproti podkladům k žádné změně v počtu technických předpisů, 

u kterých nebyla v řádném termínu provedena úplná notifikace a nebyla ze strany členů vedena 

žádná diskuse. 

Informace o aktuálním stavu projednávání technických předpisů v pracovních orgánech EU 

Pracovní orgány Rady EU  

RNDr. K. Popadičová, ÚNMZ, shrnula informace uvedené v podkladech a doplnila, že v rámci 

jednoho ze zasedání PS G7 věnovaného stavebním výrobkům, které mělo spíše informativní 

charakter, Evropská komise (EK) potvrdila svůj záměr předložit do konce roku 2021 revizi 

nařízení (EU) č. 305/2011 o stavebních výrobcích (CPR). V současné době probíhá aktualizace 

sektorových agend, které by měly být v rámci českého předsednictví v Radě EU v druhé 

polovině 2022 (CZPRES) v PS G7 projednávány. Dle k datu dostupných informací a stavu 

projednávání již předložených návrhů předpisů lze předpokládat, že CZPRES bude pokračovat 

v projednávání návrhu o strojních zařízeních a návrhu revize CPR. EK také avizovala, že 

v nejbližší době předloží návrh předpisu týkajícího se jednotné nabíječky, jehož projednávání 

by také mohlo za CZPRES v PS G7 pokračovat. Další agendy CZPRES bude možné 

identifikovat až na základě pracovního programu EK, který by měl být zveřejněn na přelomu 

měsíců září/říjen. 

Ing. Macek, ČTÚ, doplnil výše uvedené tím, že EK na jednání pracovních orgánů v gesci ČTÚ 

avizovala pouze přípravu dvou prováděcích aktů ke směrnici o rádiových zařízeních1 týkajících 

se nabíječek a kybernetické bezpečnosti, bližší informace k předložení ani obsahu návrhu 

týkajícího se jednotné nabíječky nesdělila. 

Návrh směrnice, kterým se mění směrnice 2014/53/EU o rádiových zařízeních, sjednocující 

požadavky na nabíjecí rozhraní a protokoly pro nabíjení u mobilních telefonů předložila EK 

dne 23. 9. 2021 – ke stažení zde. EK představila návrh, včetně posouzení dopadů, na zasedání 

PS G7 dne 5. 10. 2021. 

Pracovní orgány EK 

V rámci zasedání pracovních orgánů EK proběhlých v minulém období byly jednak 

diskutovány otázky související s implementací a aplikací jednotlivých předpisů, dle kterých 

byly tyto pracovní orgány zřízeny, a dále EK informovala o průběhu hodnocení provádění 

                                                 
1 Směrnice EP a Rady 2014/53/EU RADY ze dne 16. dubna 2014 o harmonizaci právních předpisů členských 

států týkajících se dodávání rádiových zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES 

https://www.unmz.cz/mezinarodni-vztahy/ramcove-vztahy-eu/komise-pro-technicke-prekazky-obchodu-ktpo/
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/46755
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některých předpisů (LVD2, hluk3, hračky4, EMC5). V závislosti na výsledcích těchto hodnocení 

přistoupí EK případně k revizi jednotlivých předpisů. Dále EK v rámci zasedání Výboru 

pro technické předpisy (k nařízení (EU) č. 1025/2012) sdělila, že na podzim 2021 (bez dalšího 

konkrétního upřesnění) bude zveřejněna Strategie evropské normalizace s cílem vyřešit 

aktuální problémy evropské normalizace a posílit a zefektivnit systém evropské normalizace, 

na kterou mohou případně navazovat i konkrétní legislativní opatření. 

 CZPRES 2022 

Ing. M. Chloupek, ÚNMZ, v návaznosti na informace o probíhajících přípravách CZPRES 

uvedl, že ÚNMZ osloví zainteresované resorty v jednotlivých Technických komisích ÚNMZ 

(TK ÚNMZ6) s cílem aktualizovat seznamy jejích členů za účelem zajištění funkční expertní 

platformy pro zpracovávání stanovisek za ČR k oblastem v gesci či spolugesci ÚNMZ, a to 

zejména s důrazem na agendy, jejichž projednávání v PS G7 se předpokládá v období CZPRES. 

Současně bude distribuována také aktualizovaná verze Statutu a Jednacího řádu TK ÚNMZ.  

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

I. Švarc, ÚNMZ, doplnil níže uvedené aktuální informace týkající se adaptace na nařízení (EU) 

č. 2019/2009 o hnojivých výrobcích, které nahrazuje nařízení (ES) č. 2003/2003 o hnojivech. 

Nařízení (EU) č. 2019/2009 představuje plnou harmonizaci včetně posuzování shody dle zásad 

Nového legislativního rámce (NFL) a zakládá působnost ÚNMZ jako oznamujícího orgánu 

pro oblast hnojivých výrobků (nový oddíl 6 v části druhé hlavě I zákona 90/2016 Sb.). 

Zákon č. 299/2021 Sb., kterým se mění zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních 

látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

- část druhá – změna zákona č. 90/2016 Sb. 

- adaptace na Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1009, kterým se stanoví 

pravidla pro dodávání hnojivých výrobků EU na trh a kterým se mění nařízení (ES) 

č. 1069/2009 a 1107/2009 a zrušuje nařízení ES č. 2003/2003. 

Platnost: 13. 8. 2021 

Účinnost: 1. 10. 2021 

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

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

Mgr. et Mgr. R. Odložilík, MZ, sdělil, že dne 14. 9. 2021 byly do meziresortního 

připomínkového řízení postoupeny dva návrhy zákonů 7  s předpokládanou účinností 

od května 2022, kterými je dokončována adaptace dvou přímo použitelných evropských 

                                                 
2  Směrnice EP a Rady 2014/35/EU ze dne 26.února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států 

týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh 
3 Směrnice EP a Rady 2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování právních předpisů členských států týkajících 

se emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do okolního prostředí 
4 Směrnice EP a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček 
5 Směrnice EP a Rady 2014/30/EU ze dne 26. února o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících 

se elektromagnetické kompatibility 
6  Technické komise ÚNMZ jsou stálými poradními orgány ÚNMZ působícími v rámci přípravy směrnic a nařízení 

EU/ES/EHS založených na Novém přístupu a Novém legislativním rámci a jiných technických předpisů, jejichž 

gestorem či spolugestorem je ÚNMZ. 
7 Návrh zákona o zdravotnických prostředcích a diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro, Návrh 

zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotnických prostředcích a 

diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-299
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-299
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2021-299
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nařízení o zdravotnických prostředcích8. 

3. Informační povinnosti dle směrnice 2015/1535/EU 

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

Oproti údajům v podkladech došlo k navýšení počtu notifikací nových návrhů technických 

předpisů (celkem 13). 

ČR notifikovala 1 níže uvedený nový návrh technického předpisu: 

2021/598/CZ – Návrh vyhlášky o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu 

vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné hornickým 

způsobem a při nakládání s výbušninami; konec tříměsíčního období pozastavení 

prací: 15. 12. 2021.   

ČR uplatnila od data rozeslání podkladů následující reakci k notifikacím ostatních členských 

států: 

Ministerstvo zemědělství uplatnilo podrobné stanovisko k notifikaci 2021/16/F – Nařízení 

stanovující seznam výrobků, u kterých se z důvodu ochrany veřejného zdraví zakazuje prodej 

bez obalu. Česká republika je toho názoru, že pokud by byl ve Francii umožněn prodej 

minerálních a pramenitých vod bez obalu, vedlo by uvedené ke zvýhodnění francouzských 

výrobců, neboť v ostatních členských státech EU musí výrobci splňovat podmínky vyplývající 

ze směrnice 2009/54/ES. Francie na podrobné stanovisko k datu neodpověděla. 

K notifikacím ČR byly od data rozeslání podkladů uplatněny následující reakce: 

K notifikaci ČR - 2021/27/CZ – Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 128/2009 Sb., 

o přizpůsobení veterinárních a hygienických požadavků pro některé potravinářské podniky, 

v nichž se zachází se živočišnými produkty, ve znění pozdějších předpisů, bylo uplatněno 

podrobné stanovisko ze strany Evropské komise, podle jejíhož názoru určitá ustanovení tohoto 

návrhu předpisu nejsou v souladu s nařízením 853/2004/ES. ČR na podrobné stanovisko 

odpověděla. 

K notifikaci ČR - 2021/343/CZ – Návrh vyhlášky o podrobnostech nakládání s některými 

výrobky s ukončenou životností, byla uplatněna připomínka ze strany Evropské komise, která 

upozorňuje, že je nejasný rozsah pojmu „zdravotnické prostředky“ v oznámeném návrhu. 

ČR na připomínku odpověděla. 

Informace Kontaktního místa pro směrnici 2015/1535/EU (dále jen Kontaktní místo): 

 Příští zasedání Výboru pro technické předpisy se bude konat online 26. 10. 2021. 

Předběžný program k tomuto zasedání byl postoupen dne 8. 9. 2021 členům Subkomise 

notifikace – 2015/1535/EU k připomínkám, popřípadě k eventuálnímu doplnění dalších 

bodů v termínu do 23. 9. 2021.  

Kontaktní místo neobdrželo v uvedeném termínu od členů Subkomise notifikace – 

2015/1535/EU žádné připomínky, ani podněty. Kontaktní místo zaslalo na Evropskou 

komisi žádost o detailní vysvětlení procesu týkajícího se one-stop-shop. 

Kontaktní místo vyzvalo členy KTPO, aby informace týkající se směrnice 2015/1535/EU 

uvedené v podkladech předávali členům Subkomise notifikace – 2015/1535/EU na svých 

ministerstvech, popřípadě jiných ústředních správních úřadech, nejsou-li zároveň sami členy 

Subkomise notifikace – 2015/1535/EU. V případě, že shledávají členové Subkomise 

                                                 
8 Nařízení (EU) 2017/745 o zdravotnických prostředcích a nařízení 2017/1746 o diagnostických zdravotnických 

prostředcích in vitro 
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notifikace – 2015/1535/EU některý z požadavků hůře proveditelným či pochopitelným, je 

možné se s tímto obrátit na Kontaktní místo za účelem vznesení uvedeného na zasedání 

Výboru pro technické předpisy. Na závěr Kontaktní místo upozornilo, že pokud obdrží 

přijatý plný text pouze ve formátu PDF, nepřevádí jej do Wordu a jen se tak prodlužuje délka 

komunikace mezi ním a příslušným členem Subkomise notifikace – 2015/1535/EU. Dále 

Kontaktní místo upozornilo, že přijatý plný text ve formátu PDF není postoupen 

na Evropskou komisi do doby, než obdrží přijatý plný text ve Wordu od člena Subkomise 

notifikace – 2015/1535/EU.  

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

Mgr. J. Mlčák, MPO, na doplnění informací uvedených v podkladech sdělil, že nebyla 

zaznamenána změna trendu, pokud jde o zaměření dotazů řešených v rámci SOLVIT a 

PROCOP, i nadále pokračují propagační aktivity ke zvýšení povědomí o službách, které MPO 

poskytuje na vnitřním trhu pro podnikatele a občany. Dále uvedl, že do Systému pro výměnu 

informací o vnitřním trhu (IMI) byl již vložen modul Prohlášení pro vzájemné uznávání 

dle nařízení (EU) 2019/515 o vzájemném uznávání, ale doposud nebylo zaznamenáno jeho 

využití. 

5. Technická normalizace  

Ing. M. Chloupek, ÚNMZ, omluvil Zdenu Slanou, ČAS, zrekapituloval informace uvedené 

v podkladech a uvedl, že případné dotazy k tomuto bodu lze zasílat elektronicky na adresu 

ktpo@unmz.cz . 

K bodu „Harmonizované hEN – datované odkazy“ uvedenému v podkladech Ing. V. Holušová, 

ÚNMZ, doplnila vysvětlení pojmu „HAS konzultant“. HAS je zkratka pro „Harmonized 

Standards consultants“, což jsou experti najatí EK k posouzení norem zpracovaných 

CEN/CENELEC ve smyslu splnění požadavků normalizačních mandátů a zejména právních 

předpisů, ke kterým mají být normy harmonizovány. Bez kladného vyjádření HAS konzultantů 

nepublikuje EK v Úředním věstníku EU (OJEU) odkaz na žádnou normu. V případě stavebních 

výrobků nebyl již dva roky v OJEU publikován žádný odkaz. EK začala využívat HAS 

konzultanty v návaznosti na rozsudek SD EU v případu James Elliot9, který si vykládá tak, že 

musí zajistit slučitelnost harmonizovaných norem s požadavky příslušných harmonizovaných 

právních předpisů Unie. 

Ing. M. Chloupek dodal, že tento problém se týká i ostatních výrobkových oblastí a má 

negativní dopad na posuzování shody těchto výrobků a jejich dodávání na trh.  

6. Různé (WTO/TBT, EHK/OSN)  

WTO/TBT 

Mgr. I. Karasová, ÚNMZ, uvedla nad rámech informací zahrnutých do podkladů následující: 

Ve dnech 24. – 26. 2. 2021 proběhlo virtuální formou řádné jednání Výboru TBT. 

EU obhajovala dva nové specifické obchodní případy (dále jen „STCs“) a vystoupila ke čtyřem 

novým STCs (výčet uveden v podkladech). Za Českou republiku nebylo žádné z výše 

uvedených opatření shledáno problematickým. 

                                                 
9 C-613/14 ve věci „James Elliott Construction Limited v. Irish Asphalt Limited“ z 27. 10. 2016. 

mailto:ktpo@unmz.cz
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Ve dnech 2. – 6. 6. 2021 se hybridní formou konalo řádné zasedání Výboru TBT. EU obhajovala 

pět nových STCs a vystoupila ke čtyřem novým STCs. Za Českou republiku nebylo žádné 

z výše uvedených opatření shledáno problematickým. 

Dne 21. 9. 2021 se bude online konat druhé setkání skupiny „Friends of eTools“ a na něj naváže 

neformální jednání k pokračujícím pracím na Deváté tříleté zprávě, přičemž výstup z tohoto 

jednání bude standardně postoupen členům Subkomise notifikace – TBT.    

EHK-OSN 

RNDr. K. Popadičová, ÚNMZ, doplnila, že další výroční zasedání Pracovní skupiny 

pro regulatorní spolupráci a normalizaci EHK/OSN WP. 6 je plánováno na 24. – 26. 11. 2021 

v Ženevě a uskuteční se hybridní formou – více zde. 

OSTATNÍ 

Ing. M. Chloupek, ÚNMZ, informoval přítomné, že ve spolupráci ÚNMZ, Národní rady osob 

se zdravotním postižením ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu, České obchodní inspekce, 

Státního ústavu pro kontrolu léčiv a Ministerstva dopravy vznikla publikace „Průvodce 

regulatorními pravidly pro oblast elektrických vozíků“, která má zejména lidem s omezeným 

pohybem usnadnit výběr správného vozíku a ochránit je před nepoctivými praktikami. Tato 

publikace byla představena dne 17. 9. 2021 na Ministerstvu průmyslu a obchodu – více zde, a 

bude veřejně dostupná na stránkách ÚNMZ i MPO a také v tištěné podobě.  

Termín a forma dalšího zasedání KTPO budou upřesněny v návaznosti na vývoj situace a 

aktuální omezení v souvislosti s výskytem COVID-19. 

Zapsala: PhDr. V. Hátlová Chaloupecká 

Dne: 6. 10. 2021 

 

 

Mgr. Viktor Pokorný 

předseda KTPO 

https://unece.org/info/Trade/WP.6-Meetings/events/352542
https://www.mpo.cz/cz/rozcestnik/pro-media/tiskove-zpravy/jak-si-vybrat-elektricky-vozik--uzivatelum-pomuze-novy-manual--263444/
https://www.unmz.cz/s-vyberem-vhodneho-elektrickeho-voziku-poradi-spotrebitelum-nova-publikace/
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