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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána legislativními závazky vyplývajícími z členství 

v EU; je nezbytné provést úplnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/53/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových 

zařízení na trh a zrušení směrnice 1999/5/ES.  

Cílem úpravy na evropské úrovni je stanovení technických požadavků na rádiová zařízení tak, 

aby rádiová zařízení využívala rádiové spektrum účinně a podporovala účelné využívání tohoto 

spektra a aby se zabránilo škodlivé interferenci. 

Podrobnější informace k tomuto bodu jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace.  

 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Návrh nařízení vlády je vydáván na základě zmocnění dle § 4 a § 50 odst. 5 zákona 

o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh.  

 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A 

OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POKUD SE NA 

VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, S 

UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH 

ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  

Návrh je plnou transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/53/EU, 

o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání rádiových zařízení na 

trh a zrušení směrnice 1999/5/ES. Návrh obsahuje pouze ustanovení nutná k zajištění řádné 
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transpozice. Nedochází k nežádoucímu rozšiřování obsahu implementovaných norem, tzv. 

gold-platingu. Návrh je v souladu s výše uvedeným předpisem, k němuž není ke dni předložení 

návrhu evidována žádná judikatura soudních orgánů EU. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

Transpozice v současnosti platné směrnice 1999/5/ES byla provedena prostřednictvím nařízení 

vlády č. 426/2000 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na rádiová a na telekomunikační 

koncová zařízení, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení je prováděcím předpisem zákona 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

Právní rámec zákona č. 22/1997 Sb. neposkytuje dostatečné možnosti k řádné transpozici 

směrnic vytvořených podle zásad NLF, což zahrnuje i směrnici 2014/53/EU. Proto je třeba 

přesunout úpravu pod nový zákon o posuzování shody. 

 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 

PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ DOPADY, 

VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA OSOBY 

SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM A NÁRODNOSTNÍ 

MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V souvislosti s přechodem na novou právní úpravu nedojde k významnému navýšení objemu 

kontrolní činnosti a vzniku nákladů s tím spojených. 

Náklady pro podnikatelské prostředí nelze z důvodu velkého rozsahu výrobků na trhu,  

i k rozdílnému přístupu k ověřování splnění technických požadavků, spolehlivě kvantifikovat.  

Návrh nemá sociální dopady, zejména dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh nemá dopady na životní 

prostředí. 

Podrobnější informace k tomuto bodu jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 

regulace.  

 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI 

MUŽŮ A ŽEN  
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Návrh, stejně jako platná právní úprava, nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se 

zákazem diskriminace. 

Dopad na rovnost žen a mužů byl hodnocen podle „Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen 

a mužů pro materiály předkládané vládě ČR“ (http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-

prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf). 

Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, který se týká výhradně problematiky 

dodávání výrobků na trh a souvisejících činností. Předkladatel proto v souladu s bodem 3.3 

Metodiky konstatuje, že materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na rovnost 

žen a mužů. 

 

 

G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K 

OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů.  

 

 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

 

Navrhovaná právní úprava nezakládá možnost vzniku korupčních rizik. 

 

 

I) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K ČÁSTI PRVNÍ 

K § 1 

Předmět úpravy charakterizuje obsah navrhované právní úpravy a zařazuje technické 

požadavky na rádiová zařízení pod režim nového zákona o posuzování shody. Negativně jsou 

vymezena rádiová zařízení, na které se nařízení nevztahuje, a dále právní předpisy, které se na 

rádiová zařízení nevztahují. Jde o nařízení vlády o posuzování shody elektrických zařízení 

určených pro používání v určitých mezích napětí při jejich dodávání na trh a nařízení vlády o 

posuzování shody výrobků z hlediska elektromagnetické kompatibility při jejich dodávání na 

trh, výjimkou ustanovení § 3 odst. 1 písm. a) a b).  
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K § 2 

Ustanovení § 2 obsahuje vymezení pojmů užívaných v nařízení. Zde jsou vymezeny pouze ty 

pojmy, které nejsou definovány v jiných právních předpisech (např. zákon o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh nebo zákon o elektronických komunikacích). 

 

K § 3 

Ustanovení § 3 stanoví technické požadavky, jež musí výrobky splňovat. Požadavky odpovídají 

technickým požadavkům dle dosavadního nařízení vlády č. 426/2000 Sb. rozšířené o 

požadavky směrnice. 

 

K § 4 

Specifikují se zákonné povinnosti při dodávání rádiových zařízení na trh a uvádění do provozu.  

 

K § 5 

Ustanovení § 5 specifikuje povinnosti výrobce při uvádění na trh, včetně opatření výrobku 

identifikačními a kontaktními údaji a přiložení návodů a bezpečnostních informací. Výrobce 

rovněž uchovává doklady o posouzení shody po stanovenou dobu od uvedení na trh.  

 

K § 6 

Výrobce může dle § 7 zákona jmenovat zplnomocněného zástupce a pověřit ho výkonem 

vybraných činností při uvádění na trh. Ustanovení specifikuje zásady jeho činnosti. 

 

K § 7 

Dovozce sám neprovádí úkony při posuzování shody; jeho povinností je zajistit provedení 

těchto úkonů výrobcem. Povinnosti týkající se uvádění údajů, uchovávání dokumentů a 

kontroly výrobků na trhu jsou analogické k výrobcovým. 

 

K § 8 

Ustanovení specifikuje povinnosti distributora, jež spočívají především v ověření splnění 

povinností výrobce či dovozce; při zjištění jejich nedostatků se distributor musí zdržet dodávání 

rádiových zařízení na trh. 
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K § 9 

V zájmu fungování dozoru nad trhem musí každý hospodářský subjekt být schopen 

identifikovat navazující subjekty v dodavatelském řetězci. 

 

K § 10 

Jsou stanoveny postupy, které se použijí k posouzení shody se základními požadavky podle § 

3. Možné postupy jsou stanoveny odkazem na moduly, uvedené v přílohách č. 2. až 4. 

 

K § 11 

Výrobkům, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami, se zajišťuje presumpce shody 

s technickými požadavky.  

 

K § 12 

Ustanovení specifikuje požadavky na obsah EU prohlášení o shodě a zjednodušeného EU 

prohlášení o shodě, jejichž vzory jsou uvedeny v přílohách č. 6 a 7. 

 

K § 13 

Ustanovení specifikuje zásady pro umístění označení CE, kterým výrobce deklaruje shodu 

výrobku. Dále jsou specifikovány přikládané informace. 

 

K § 14 

Stanoví se obsah a podmínky zpracování technické dokumentace. Minimální požadavky na 

obsah technické dokumentace jsou stanoveny v příloze č. 5. 

 

K § 15 

Ustanovení v návaznosti na § 50 odst. 5 zákona obsahuje výčet formálních nedostatků, jejichž 

neodstranění po výzvě orgánu dozoru může vést k uložení ochranného opatření. Tyto 

nedostatky nezakládají nesplnění samotných technických požadavků na rádiové zařízení. 

 

K § 16 

§ 16 tvoří přechodná ustanovení ve vztahu k dosavadnímu nařízení vlády č. 426/2000 Sb., které 

se navrhuje zrušit, ve shodě s transponovanou směrnicí 2014/53/EU. Vzhledem ke shodnosti 

technických požadavků je zachována platnost dokumentů vydaných notifikovanými osobami 

dle původního nařízení. 
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K § 17 

Navrhuje se zrušení nařízení vlády č. 426/2000 Sb. To odpovídá zrušení směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 1999/5/ES článkem 50 směrnice 2014/53/EU. 

 

K § 18 

Účinnost je navrhována v co nejkratší době při zachování rozumné legisvakanční lhůty 15. 

dnem po vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

 

K příloze č. 1 

Příloha obsahuje výčet rádiových zařízení, na která se toto nařízení vlády nevztahuje. 

 

K přílohám č. 2 až 4 

Přílohy uvádějí moduly posuzování shody, které lze využít pro postup posouzení shody dle § 

10.  

 

K příloze č. 5 

Stanoví se minimální požadavky na obsah technické dokumentace. 

 

K přílohám 6 a 7 

Přílohy tvoří vzory EU prohlášení o shodě a zjednodušeného EU prohlášení o shodě. 
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