
V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu/Mgr. Tomáš 

Frélich 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

01.2017 

  

Implementace práva EU: Ano 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 06.2016 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Navrhovaná právní úprava zajišťuje řádnou transpozici směrnice 2014/53/EU a tím splnění 

legislativních závazků plynoucích pro Českou republiku z členství v Evropské unii. Ve věcné 

rovině je sledován cíl úpravy na evropské úrovni, tj. stanovení technických požadavků na rádiová 

zařízení při jejich dodávání na trh. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ne 

 3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ano 

Z hlediska podnikatelského prostředí návrh povede k udržení a zároveň i posílení 

konkurenceschopnosti českých výrobců a dovozců v oblasti rádiových zařízení při obchodování 

s ostatními členskými státy EU. V případě nepřizpůsobení se novým požadavkům EU by se jejich 

výrobky mohly stát v rámci vnitřního trhu v podstatě neobchodovatelnými z důvodu neplnění 

harmonizovaných technických požadavků.  
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ne 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
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3.5 Sociální dopady: Ne 

 3.6 Dopady na spotřebitele: Ano  

Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na evropské úrovni, tj. stanovení technických požadavků 

na rádiová zařízení. 

Pro nepřímo dotčené subjekty znamenají nová pravidla dozoru nad trhem zvýšení úrovně ochrany 

před škodlivou interferencí (rušením). 

 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název  

Nařízení vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh 

 

1.2 Definice problému 

Dne 22. 5. 2014 byla v Úředním věstníku Evropské unie zveřejněna 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. 

Směrnice přejímá ustanovení dosavadní směrnice Evropského parlamentu a Rady 

1999/5/ES o rádiových zařízeních a telekomunikačních koncových zařízeních a 

vzájemném uznávání jejich shody, která je nově přizpůsobována zásadám tzv. Nového 

legislativního rámce (dále též „NLF“, New legislative framework). Obsahem obou 

směrnic je stanovení technických požadavků na rádiová zařízení při jejich dodávání na 

trh. 

NLF je výsledkem dlouhodobého úsilí EU o zlepšení systému regulace založeného 

na směrnicích tzv. nového přístupu. Cílem bylo vytvořit vhodný a účinný regulační 

model, umožňující inovaci technologií a posílení konkurenceschopnosti evropského 

průmyslu. Konkrétními předpisy, vyjadřujícími zásady NLF, jsou Nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor 

nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) 
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č. 339/93, a Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném 

rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS. 

Zavedení NLF má přinést celou řadu zlepšení pro legislativu EU v oblasti uvádění 

výrobků na trh, a tudíž i pro trh samotný. Ta nejvýznamnější lze shrnout v následujících 

bodech: 

 zlepšení pravidel pro dozor nad trhem, aby lépe zajistil ochranu spotřebitelů i 

podnikatelů před nebezpečnými výrobky, včetně těch dovezených ze třetích zemí. 

Pozornost je věnována obzvlášť výrobkům, které mohou ohrozit zdraví či životní 

prostředí 

 stanovení jasných a transparentních pravidel pro akreditaci subjektů posuzování 

shody 

 zkvalitnění procesu posuzování shody a posílení důvěry v něj, stanovením 

přísnějších a jasnějších pravidel pro notifikaci subjektů posuzování shody 

 zdůraznění významu označení CE a posílení jeho důvěryhodnosti 

 zakotvení společného právního rámce pro výrobky, ze kterého bude čerpat 

budoucí legislativa, včetně definic běžně užívaných pojmů. Tím je zajištěno, že 

legislativa upravující jednotlivé sektory výrobků bude konzistentní a snadněji 

implementovatelná. 

 

Základní ustanovení směrnic NLF týkající se dodávání výrobků na trh, jejich 

označování a posuzování shody, jsou implementována prostřednictvím zákona č. 90/2016 

Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, který tak tvoří 

společný právní rámec. Specifická ustanovení jednotlivých směrnic mají být podle tohoto 

zákona zakotvena v nařízeních vlády vydaných k jeho provedení. Za účelem řádné 

transpozice specifických ustanovení směrnice 2014/53/EU je předkládán návrh nařízení 

vlády o posuzování shody rádiových zařízení při jejich dodávání na trh. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu 

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 
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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. 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Přímo dotčenými subjekty jsou  

a) hospodářské subjekty v daném oboru – výrobci, dovozci a distributoři, 

b) oznámené subjekty vykonávající úkony v rámci posuzování shody, 

c) státní orgány – Česká obchodní inspekce jako orgán dozoru ve spolupráci 

s Českým telekomunikačním úřadem; Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví jako oznamující orgán. 

Nepřímo dotčenými subjekty jsou uživatelé rádiových zařízení.  

1.5 Popis cílového stavu 

Navrhovaná právní úprava zajišťuje řádnou transpozici směrnice 2014/53/EU a 

tím splnění legislativních závazků plynoucích pro Českou republiku z členství 

v Evropské unii. Ve věcné rovině je sledován cíl úpravy na evropské úrovni, tj. 

zkvalitnění regulace trhu s rádiovými zařízeními. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Bez přijetí navrhované úpravy by nebyla provedena řádná transpozice směrnice 

2014/53/EU. Česká republika by tak nesplnila závazky plynoucí zejména z čl. 288 

Smlouvy o fungování Evropské unie a vystavila by se riziku řízení pro porušení práva dle 

čl. 260 téže smlouvy. Dále by nebylo dosaženo požadovaného zkvalitnění regulace trhu 

s rádiovými zařízeními zavedením zásad NLF. 

2. Návrh variant řešení 

 V případě směrnice 2014/53/EU se jedná o předpis Evropské unie, jenž stanoví 

přesné požadavky, od nichž se členské státy nemohou odchýlit. Jedinou možnou 

variantou je tak přesná transpozice směrnice do právního řádu ČR. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

Přínosy: 

Vzhledem k povaze legislativního úkolu je za primární přínos nutno označit 

zajištění řádné implementace příslušného předpisu Evropské unie, která je povinností ČR 

jakožto členského státu.  

Pro podnikatelské prostředí to znamená udržení a zároveň i posílení 

konkurenceschopnosti českých výrobců a dovozců v oblasti výrobků, jichž se směrnice 

týká, při obchodování s ostatními členskými státy EU. V případě nepřizpůsobení se 

novým požadavkům EU by se jejich výrobky mohly stát v rámci vnitřního trhu v podstatě 

neobchodovatelnými z důvodu neplnění harmonizovaných technických požadavků. 

Totéž platí i pro podnikatele poskytující činnosti posuzování shody, jejichž služby musí 

odpovídat novým požadavkům. 

Pro nepřímo dotčené subjekty znamenají nová pravidla dozoru nad trhem zvýšení 

úrovně ochrany používaných výrobků před škodlivou interferencí (rušením). 

 

Náklady: 

a) Náklady pro hospodářské subjekty 

Hospodářské subjekty působící v tomto odvětví v ČR nepodléhají žádné formě 

povinné registrace; z tohoto důvodu je možné jejich počty pouze odhadovat. Rádiová 

zařízení navíc představují velice rozšířený druh výrobků.  

 Směrnice 2014/53/EU je formálním přizpůsobením úpravy současné směrnice 

1999/5/ES zásadám NLF a nepřináší výrazné změny technických požadavků. Výrobci 

nemusí provádět konstrukční změny na svých výrobcích. Podle zásad NLF je na subjekty 

kladena vyšší míra odpovědnosti za soulad výrobku. S přihlédnutím k možnostem, které 

budou mít k dispozici pro odhalení nesouladu, budou nuceny přijmout bez zásahu 

kontrolního orgánu nápravná či ochranná opatření včetně stažení z trhu nebo oběhu. 

Takovéto náklady korespondují s přínosy pro konečné uživatele a další zainteresované 

osoby ve formě zlepšení ochrany. Z důvodu velkého rozsahu výrobků na trhu i k 

rozdílnému přístupu k ověřování splnění technických požadavků i různým možnostem, 

které budou k dispozici pro odhalení nesouladu, však nelze tyto náklady kvantifikovat. 

 NLF dále zpřesňuje požadavky na uvádění informací na výrobku, včetně 

kontaktních údajů výrobce a dovozce (distributor pouze ověřuje splnění této povinnosti). 
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Vzhledem k tomu, že převážná část výrobců má zaveden systém managementu jakosti 

(ISO 9001) a převážná část jejich výrobků je již těmito údaji označena, významnější 

finanční dopady s tímto označováním se u výrobců nepředpokládají. V případě údajů o 

dovozcích lze rovněž počítat s nevýznamnými finančními dopady, neboť tyto údaje jsou 

ve většině případů uváděny už nyní. 

  

b) Náklady pro oznámené subjekty 

V ČR v současnosti působí 1 notifikovaná osoba podle směrnice 1999/5/ES. Se 

zrušením staré úpravy na úrovni EU je spojena nutnost projít novým procesem oznámení 

(notifikace) Evropské komisi a ostatním členským státům. Tato procedura, kterou provádí 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví jakožto oznamující 

orgán za ČR, zahrnuje posouzení způsobilosti k oznámení podle nové směrnice. 

Vzhledem k tomu, že požadavky na odbornou způsobilost zůstávají nezměněny, 

vzniknou notifikované osobě převážně náklady administrativního charakteru, které lze 

odhadnout na maximálně 10 000 Kč. 

 

c) Náklady pro státní orgány 

Ze strany Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

budou náklady na oznamování subjektů posuzování shody a jejich následnou kontrolu 

pokryty bez nutnosti navýšení rozpočtu. 

Dozor nad plněním technických požadavků na rádiová zařízení vykonává Česká 

obchodní inspekce ve spolupráci s Českým telekomunikačním úřadem. Předkladatel má 

za to, že v souvislosti s přechodem na novou právní úpravu nedojde k významnému 

navýšení objemu kontrolní činnosti a vzniku nákladů s tím spojených. 

 

4. Návrh řešení 

Vzhledem k legislativním závazkům vyplývajícím z členství EU je jedinou 

možností úplná transpozice směrnice 2014/53/EU, která odpovídá návrhu. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Pokud jde o vynucování plnění technických požadavků na rádiová zařízení, je 

výkon státní správy svěřen České obchodní inspekci ve spolupráci s Českým 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAEAG9GAL)



telekomunikačním úřadem, a to prostředky danými zákonem o elektronických 

komunikacích, kontrolním řádem a novým zákonem o posuzování shody. Vynucování 

podmínek pro oznámení subjektů posuzování shody pak náleží Úřadu pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, a to vhodnými kontrolními mechanismy 

včetně možnosti pozastavení nebo zrušení jejich oznámení podle týchž zákonů. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví provádí v rámci 

své činnosti průběžné vyhodnocování účinnosti a efektivnosti právních předpisů a 

souvisejících opatření a za tímto účelem navrhuje změny. Současně průběžně reaguje na 

přípravu a průběh legislativních úprav na úrovni EU a také souběžně sleduje v rámci 

mezinárodní spolupráce úpravu technických požadavků na výrobky v jiných členských 

státech EU. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 Při tvorbě návrhu byly provedeny konzultace v rámci odborných útvarů 

Ministerstva průmyslu a obchodu a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví   a dále s Českou obchodní inspekcí a Českým telekomunikačním úřadem. 

Konzultované subjekty vyjádřily souhlas s navrhovaným řešením. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Mgr. Tomáš Frélich 

tel.: 224 852 208 

e-mail: frelich@mpo.cz 
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