
VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, ve znění pozdějších 

předpisů 

Mezirezortní připomínkové řízení 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 4. 7. 2016, s termínem 

dodání stanovisek do 27. 7. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

KML Upozorňujeme na existenci nové verze Metodiky hodnocení korupčních rizik (CIA), která 

byla Radou vlády pro koordinaci boje s korupcí schválena dne 1. prosince 2015 a která je 

zveřejněna na adrese http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-

agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf. Doporučujeme 

využívat tuto metodiku pro hodnocení korupčních rizik u v budoucnosti předkládaných 

materiálů. 

Akceptováno 

Souhlasíme s tím, aby u budoucích předpisů 

byla korupční rizika hodnocena podle nové 

metodiky hodnocení korupčních rizik. 

MZE K návrhu nařízení vlády 

 

1) K úvodní větě  

Doporučujeme na konci textu úvodní věty doplnit slova „ve znění zákona  

č. 71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.“.  

 

Akceptováno 

Úvodní věta upravena dle připomínky. 

 K odůvodnění, k obecné části: 

 

2) K části A (str. 1) 

Doporučujeme stylisticky upravit takto: „….okruh povinných hospodářských subjektů, 

který v platném znění…“. 

 

Akceptováno 

Text odůvodnění upraven dle připomínky. 

 3) K části B (str. 1) 

Uvedené zmocnění „dle § 4 zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených 

výrobků při jejich dodávání na trh“ není totožné se zmocněním uvedeným v návrhu 

Akceptováno 

Text odůvodnění upraven dle připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAFQAYE3N)

http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf
http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-agenda/cia/Metodika-hodnoceni-korupcnich-rizik-_CIA_.pdf


Stránka 2 (celkem 4) 

nařízení vlády. Správně má být „podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů,….“. Doporučujeme 

upravit. 

 

MV K úvodní větě nařízení: 

Jelikož se v § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů, vyskytuje pouze výčet ustanovení, k jejichž provedení vydá 

vláda nařízení, bude vhodné do úvodní věty doplnit rovněž výčet relevantních ustanovení 

zákona č. 22/1997 Sb., které by měly být nařízením vlády provedeny (obdobně jako 

v původním nařízení vlády č. 173/1997 Sb.). 

Akceptováno 

Upraveno dle připomínky. 

 Ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb. bylo již třikráte novelizováno, a proto 

doporučujeme do úvodní věty doplnit výčet novel.  
Akceptováno 

Úvodní věta upravena dle připomínky. 

 K úvodní větě čl. I: 

Navrhujeme do výčtu nařízení, které novelizovaly znění nařízení vlády č. 173/1997 Sb., 

doplnit rovněž nařízení č. 329/2002 Sb. 

Akceptováno 

Výčet nařízení doplněn o nařízení 

č. 329/2002 Sb. 

 K čl. I bodu 4: 

V textu novelizačního bodu doporučujeme ze stylistických důvodů nahradit čárku v jejím 

prvním výskytu spojkou „a“.  

Akceptováno 

Novelizační bod upraven dle připomínky.  

 

V upraveném návrhu nařízení se jedná o bod 

č. 6. Obdobná úprava provedena rovněž v 

bodech 1 a 5. 

 K čl. I bodu 7 – k příloze č. 1 položce 2: 

Tabulka č. 1 přílohy č. 2 vyhlášky č. 35/2007 Sb. již byla novelizována, a proto 

doporučujeme na konec písm. b) doplnit slova „ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.,“.  

Akceptováno 

Text upraven dle připomínky.  

 

V upraveném návrhu vyhlášky se jedná o bod 

10 

 K čl. II: 

Text čl. II doporučujeme uvést do souladu s čl. 48 odst. 7 Legislativních pravidel vlády.  
Akceptováno 

Čl. II upraven dle připomínky. 

 K odůvodnění: 

V části B odůvodnění je uvedeno, že návrh nařízení vlády je vydáván na základě (přitom 

podotýkáme, že v textu odůvodnění je uvedena chybná předložka) zmocnění dle § 4 zákona 

č. 90/2016 Sb. Předkládané nařízení vlády je přitom dle jeho úvodní věty vydáváno podle § 

22 zákona č. 22/1997 Sb. V tomto nařízení vlády jsou upravovány výrobky, které nespadají 

do harmonizované oblasti, proto by zde neměl být zákon č. 90/2016 Sb. aplikován. 

V daném případě jsou relevantní pouze české technické normy. Doporučujeme proto 

upravit text odůvodnění a nahradit odkaz na zákon č. 90/2016 Sb. odkazem na zákon č. 

22/1997 Sb. a na jeho příslušná ustanovení. 

Akceptováno 

Odkaz na § 4 zákona č. 90/2016 Sb. nahrazen 

odkazem na § 22 zákona č. 22/1997 Sb. 

Předložka opravena. 
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 Nad rámec návrhu k § 2 písm. b), § 3 odst. 1 a 7: 

Upozorňujeme, že v těchto ustanoveních se objevuje chyba v odkazu na § 12 odst. 3 

zákona.  

Akceptováno 

Odkazy v uvedených ustanoveních opraveny 

dle připomínky. V návrhu nařízení vlády se 

jedná o novelizační body 3, 4 a 7. 

MK K úvodní větě 

V úvodní větě chybí výčet všech novelizací ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,  

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

Doporučujeme doplnit.  

Akceptováno 

Úvodní věta upravena dle připomínky. 

 K důvodové zprávě 

V obecné části důvodové zprávy - část B) se uvádí, že návrh nařízení vlády je vydáván na 

základě zmocnění dle § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků 

při jejich dodávání na trh. V úvodní větě nařízení vlády, stejně jako v předkládací zprávě, je 

však uvedeno jako zmocňovací ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Doporučujeme tuto část 

upravit v souladu s legislativním textem. 

Akceptováno 

Odkaz na § 4 zákona č. 90/2016 Sb. nahrazen 

odkazem na § 22 zákona č. 22/1997 Sb. 

MPSV K odůvodnění – část B 

Upozorňujeme na nesoulad v této části odůvodnění s úvodní větou nařízení vlády. 

V odůvodnění se uvádí, že návrh nařízení vlády je vydáván na základě zmocnění dle § 4 

zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. 

V samotném návrhu pak, že „vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů“.  

 

Akceptováno 

Odkaz na § 4 zákona č. 90/2016 Sb. nahrazen 

odkazem na § 22 zákona č. 22/1997 Sb. 

MŠMT K písm. B) obecné části odůvodnění:  
Upozorňujeme, že odůvodnění určuje za předpis, na jehož základě bude nařízení vlády 

vydáno, zákon č. 90/2016 Sb., konkrétně § 4. V návrhu nařízení vlády se však pracuje 

s tím, že je vydáváno na základě § 22 zákona č. 22/1997 Sb. Doporučujeme vyjasnit. 

Akceptováno 

Odkaz na § 4 zákona č. 90/2016 Sb. nahrazen 

odkazem na § 22 zákona č. 22/1997 Sb. 

MZD Bez připomínek  

MŽP Bez připomínek  

MD Bez připomínek  

MO Bez připomínek  

MZV Bez připomínek  

MF Bez připomínek  

MMR Bez připomínek  

MSP Bez připomínek   
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ČNB Bez připomínek  

RVV Bez připomínek  

VÚV Bez připomínek  

OKOM Bez připomínek  

HKČR Bez připomínek  

V Praze dne 25. dubna 2017 

Vypracoval: Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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