
 

 

IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Cílem návrhu je uvést právní úpravu do souladu s technickou normou a precizovat její znění. 

Tím dojde k odstranění problémů v rámci certifikační praxe a posílení právní jistoty adresátů 

normy. 

Technická norma ČSN EN 1846-2 + A1: Požární automobily – Část 2: Obecné požadavky – 

Bezpečnost a provedení uvádí, že se nevztahuje mimo jiné na automobily určené výhradně pro 

přepravu osob a automobily s celkovou hmotností nepřekračující 3 000 kg. Na základě 

skutečnosti, že platné znění nařízení vlády č. 173/1997 Sb. neodpovídá aktuálnímu znění 

normy, je pro autorizovanou osobu značně problematické provádět přezkoušení typu, vzhledem 

k tomu, že nelze aplikovat konkrétní požadavky technické normy, ale pouze obecné požadavky, 

uvedené ve vyhlášce č. 35/2007 Sb. 

Kromě odstranění výše uvedeného rozporu, na nějž vzneslo požadavek Generální ředitelství 

hasičského záchranného sboru prostřednictvím Ministerstva vnitra, návrh zpřesňuje okruh 

povinných hospodářských subjektů, které v platném znění není zcela jednoznačný. 

 

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 v souladu se zákonem, k jehož provedení je navržen. Návrh nařízení 

vlády je vydáván za základě zmocnění dle § 4 zákona č. 90/2016 Sb. 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  
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Návrh představuje technickou úpravu předpisu týkajícího se výrobků, jež nejsou na úrovni EU 

upraveny. Právní úprava, obecné zásady ani judikatura EU se vztahem k návrhu není evidována. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

Platné znění příloh k nařízení č. 173/1997 Sb. zcela neodpovídá technické normě 

ČSN EN 1846-2 + A1, pokud jde o mezní hmotnost požárních vozidel (2000 namísto 3000 kg). 

Použité formulace navíc nejsou dostatečně přesné. 

Okruh povinných osob je v nařízení omezen na výrobce a dovozce. To je pozůstatek z doby 

před vstupem ČR do EU a redefinicí dovozce v zákoně č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, jako osoby, která dováží 

výrobek z jiného než členského státu. V případě nařízení č. 173/1997 Sb., které upravuje 

neharmonizované výrobky, je třeba okruh upřesnit i na osobu dovážející z jiného členského 

státu - tedy podle platného znění zákona č. 22/1997 Sb. distributora. 

 

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 

Návrh představuje pouze formální změnu, která nebude mít dopad na veřejné rozpočty ani na 

podnikatelské prostředí. Odstranění nejasností v certifikační praxi u požárních automobilů bude 

mít pozitivní vliv na tento proces, což potvrzuje Technický ústav požární ochrany, který je 

v současnosti jedinou autorizovanou osobou pro tuto oblast v ČR a součást Hasičského 

záchranného sboru. 

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.  

S ohledem na absenci významných dopadů navrhovaného právního předpisu byla v souladu 

s čl. 76 odst. 2 Legislativních pravidel vlády a bodem 5. 7. Obecných zásad pro hodnocení 

dopadů regulace (RIA) udělena výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace. 
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F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO 

ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI 

MUŽŮ A ŽEN  

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 

 

Korupční rizika byla hodnocena v souladu s metodikou C.I.A. – Corruption Impact Assessment  

(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/cia/metodika-CIA.pdf). 

Při hodnocení korupčních rizik je třeba vycházet ze skutečnosti, že návrh je prováděcím 

předpisem zákona č. 22/1997 Sb. Návrh sám nestanoví pravomoci státních orgánů ani 

neupravuje vztahy; pouze specifikuje podrobnosti zákonné úpravy pro konkrétní skupinu 

výrobků. Činí tak pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění cíle úpravy. Množina 

upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů zcela odpovídá stávající právní 

úpravě. Kompetentní orgány veřejné správy, tj. ČOI (orgán dozoru) a ÚNMZ (oznamující 

orgán) budou schopny efektivně kontrolovat a vynucovat dodržování nové regulace stejnými 

postupy, jako je tomu u regulace současné. Oba tyto orgány mají z dosavadní praxe zavedeny 

dostatečně kvalitní mechanismy vnitřní kontroly u rozhodování, včetně určení konkrétní 

odpovědné osoby. V procesních záležitostech, včetně opravných prostředků proti rozhodnutí, 

platí obecná úprava správního řádu. 
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Návrh nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu s požadavky na 

transparenci a otevřenost dat. Informace o veškerých činnostech ÚNMZ v této oblasti je 

součástí každoročně předkládané a zveřejňované výroční zprávy. 

Na základě výše uvedeného předkladatel dospěl k závěru, že navrhovaná právní úprava 

nezakládá možnost vzniku korupčních příležitostí. 

 

 

I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

K článku I. 

 

K bodům 1 až 6 

 

Okruh hospodářských subjektů odpovědných za soulad výrobku s požadavky nařízení byl při 

jeho tvorbě vymezen jako výrobce a dovozce, přičemž dovozce byl v tehdejším znění zákona 

č. 22/1997 Sb. definován jako „osoba, která uvede na trh výrobek z jiného státu nebo uvedení 

takového výrobku na trh zprostředkuje“. Po vstupu do EU byla tato definice omezena pouze na 

dovoz ze třetích zemí; „dovozce“ z jiných členských států se nazývá distributorem. V oblasti 

neharmonizovaných výrobků podle nařízení č. 173/1997 Sb. je však nutno stanovit povinnosti 

i distributorovi, zejména pokud jde o požární vybavení, které musí splňovat specifické 

požadavky českých předpisů. V praxi se tento nedostatek překlenoval výkladem. Pro posílení 

právní jistoty je třeba upřesnit okruh osob v textu nařízení. 

 

K bodům 7 až 9 

U požárních automobilů uvedených v příloze č. 1 pod poř. č. 2 provádí posouzení shody sám 

hospodářský subjekt, který je uvádí na trh. U těch uvedených v příloze č. 2 pod poř. č. 5 je 

vyžadována účast autorizované osoby. Celková hmotnost automobilu, která je jedním z kritérií 

pro zařazení do jedné nebo druhé skupiny, je v platném znění nařízení stanovena na 2000 kg; 

aktuální technická norma ČSN EN 1846-2 + A1, kterou využívá v praxi autorizovaná osoba, 

se však vztahuje pouze na vozidla nad 3000 kg. Pro odstranění problémů v praxi 

autorizovaných osob je třeba uvést právní úpravu do souladu s normou. 

Formulační zpřesnění dále spočívá v nahrazení výrazu „automobily velitelské a vyšetřovací“ 

podrobnějším popisem v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách 

požární techniky, na kterou je odkazováno. Zařazení automobilových jeřábů a automobilů 

vyprošťovacích do skupiny podle přílohy č. 1 se mění z negativního v příloze č. 2 na pozitivní 

přímo v příloze č. 1. Rovněž je podrobně popsán druh výrobku dosud označovaný pouze jako 

„kontejnery“ (jedná se o požární kontejnery používané ke stejnému účelu jako zásahové požární 

automobily). 

 

K článku II. 

Nařízení vlády bylo oznámeno v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 

2015/1535/EU. 
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K článku III. 

Účinnost se navrhuje patnáctým dnem po vyhlášení předpisu. 
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