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IV. 
Odůvodnění 
 
Obecná část 
 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 
ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Důvodem pro předložení návrhu novely nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních (dále jen „návrh 
nařízení vlády“) je zajištění implementace novely směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/65/EU, o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních (dále jen směrnice 2011/65/EU“). Konkrétně se jedná o směrnici 
Komise v přenesené pravomoci 2015/863/EU, kterou se mění příloha II směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam omezených látek (dále jen „směrnice 
2015/863/EU“).  

Stávající nařízení vlády upravuje podmínky uvádění elektrických a elektronických zařízení na 
trh z hlediska omezení používání některých nebezpečných látek (olova, rtuti, kadmia, 
šestimocného chromu, polybromovaných bifenylů (PBB) a polybromovaných difenyletherů 
(PBDE).  

Směrnicí 2015/863/EU se výčet omezovaných nebezpečných látek rozšiřuje o  4 nové látky:  
Bis(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP), Benzyl butyl ftalát (BBP), Dibutyl ftalát (DBP) 
a Diisobutyl-ftalát (DIBP). Účinnost rozšíření výčtu a tím omezení používání výše uvedených 
látek je stanovena až ke dni 22. 7. 2019. Současně je stanoveno přechodné období pro dvě 
skupiny elektrozařízení (zdravotnické prostředky a monitorovací řídící přístroje včetně 
průmyslových monitorovacích a řídících přístrojů), přičemž omezení používání 4 nových 
látek se na ně vztahuje až od 22. 7. 2021. Dále je předmětem směrnice 2015/863/EU výjimka 
z používání 4 nových látek pro kabely a náhradní díly pro opravy elektrozařízení uvedených 
na trh 22. 7. 2019 a elektrozařízení ze dvou výše jmenovaných skupin, která byla uvedena na 
trh před 22. 7. 2021.  

Vedlejším cílem návrhu nařízení vlády je vyřešit rozpory s Evropskou komisí, pro které 
zahájila v září 2015 řízení EU Pilot č. 7972/15/ENVI.  V tomto řízení Evropská komise 
vytýká ČR neprovedení 24 delegovaných směrnic pozměňujících směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2011/65/EU o omezení používání některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických zařízeních. Jedná se o delegované směrnice: 2014/1/EU, 
2014/2/EU, 2014/3/EU, 2014/4/EU, 2014/5/EU, 2014/6/EU, 2014/7/EU, 2014/8/EU, 
2014/9/EU, 2014/10/EU, 2014/11/EU, 2014/12/EU, 2014/14/EU, 2014/15/EU, 2014/16/EU, 
2014/69/EU, 2014/70/EU, 2014/71/EU, 2014/72/EU, 2014/73/EU, 2014/74/EU, 2014/75/EU 
a 2014/76/EU. Dotčené delegované směrnice mají společný rys: upravují konkrétní výjimky 
ze zákazu používání olova, kadmia, šestimocného chromu nebo rtuti v elektrických 
a elektronických zařízeních v nadměrných hmotnostních koncentracích po stanovenou dobu 
a po obsahové stránce odpovídají nařízení. Právní úprava obsažená v dotčených delegovaných 
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směrnicích nestanoví žádné cíle, jichž mají členské státy dosahovat, a neumožňuje, aby se od 
ní členské státy jakýmkoli způsobem odchýlily. Svým obsahem uvedené prováděcí předpisy 
odpovídají formě nařízení. Evropská komise v zahájeném řízení EU Pilot uvedla dvě výtky. 
Zaprvé České republice vytýká absenci odkazu na všechny delegované směrnice v českém 
právním řádu (což by znamenalo nekončící předkládání novely nařízení do legislativního 
procesu). Zadruhé Komise uvedla, že zvolený způsob provedení dotčených delegovaných 
směrnic (ust. § 4 odst. 3 nařízení vlády č. 481/2012 Sb.) neumožňuje, aby bylo v souladu 
s vnitrostátním právním řádem jednoznačně stanoveno datum nabytí účinnosti dotčených 
delegovaných směrnic, resp. datum, od kterého mají tyto směrnice účinky ve vnitrostátním 
právním řádu.     

Vyjednávání s Evropskou komisí bylo vedeno motivem zvýšení právní jistoty ve smyslu 
výtky Evropské komise a současně zefektivnění celého procesu přebírání obsahu 
delegovaných směrnic do českého právního řádu (tj. bez nutnosti zatěžovat dotčené orgány 
veřejné správy a další připomínková místa neustálými technickými úpravami nařízení vlády č. 
481/2012 Sb.), a to nejenom dotčených 24 delegovaných směrnic, nýbrž všech delegovaných 
směrnic založených na čl. 5 směrnice č. 2011/65/EU i do budoucna (ke dni 19. 7. 2016 je 
jejich celkový počet již 31). Přijímání delegovaných směrnic Evropskou komisí s cílem 
přizpůsobovat specifická použití některých nebezpečných látek vědeckému a technickému 
pokroku, kdy se posuzují žádosti o udělení výjimky ze zákazu používání některých 
nebezpečných látek, je kontinuálním procesem. Lhůta pro provedení těchto delegovaných 
směrnic do vnitrostátních právních řádů osciluje od 6 do 9 měsíců.  

ČR Evropské komisi z výše uvedených důvodů předložila návrh založený na úpravě ust. § 4 
odst. 3 nařízení vlády č. 481/2012 Sb., který spočívá v čisté transpozici odkazem na přílohy č. 
III a IV směrnice 2011/65/EU (tj. zrušení příloh č. 2 a 3 nařízení vlády č. 481/2012 Sb.). 
S tímto návrhem ČR vyslovila Evropská komise souhlas.  Akceptace návrhu byla 
výsledkem spolupráce Kanceláře vládního zmocněnce pro zastupování ČR před soudním 
dvorem EU Ministerstva zahraničních věci a Ministerstva průmyslu a obchodu a byla rovněž 
podrobně diskutována s Odborem kompatibility Úřadu vlády ČR. 

Evropská komise s vyslovením souhlasu spojila předpoklad, že navržené řešení ČR je 
v souladu s legislativními pravidly. Mezirezortní připomínkové řízení ukázalo, že na úrovni 
ČR nepanuje shoda na tom, zda jsou výše uvedené delegované směrnice směrnicemi 
s výlučně technickým obsahem ve smyslu čl. 20a Metodického pokynu pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU (dále jen „Metodický 
pokyn“). Stejně tak se ukázalo, že plnění referenční povinnosti (dle čl. 20 odst. 5 
Metodického pokynu) nelze zajistit jinak než citováním delegovaných aktů v poznámce pod 
čarou, což obnáší i do budoucna novelizaci nařízení vlády, kdykoli Evropská komise přijme 
další delegované směrnice. 

Předložený způsob řešení příčiny řízení EU Pilot tedy vychází z běžného postupu při 
transpozici směrnic EU, ačkoliv obsah delegovaných směrnic vylučuje jakoukoliv diskreci.       
Tento postup však nevede a do budoucna nepovede ke snížení administrativních nákladů, 
nedojde-li k úpravě Metodického pokynu na úrovni ČR anebo ke změně právní formy na 
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straně Evropské komise. Proces přijímání delegovaných směrnic EU je kontinuální                 
a vzhledem k procesu vyhodnocování výjimek, je pro účely sestavení Plánu legislativních 
prací vlády obtížně predikovatelné, kdy budou delegované směrnice schváleny a kolik jich 
bude (není výjimkou přijetí vícero delegovaných směrnic během kalendářního roku). Bude-li 
delegovaná směrnice schválena, zabírá celková doba realizace tvorby novely nařízení vlády 
od vytvoření návrhu, až po vyhlášení ve Sbírce zákonů nejméně 7 měsíců. S využitím metod 
měření administrativních nákladů ve veřejné správě předkladatel identifikuje 12 hlavních 
procesních stupňů, na kterých se podílí celkem 88 osob a jejichž  práce v čistém čase zaujímá 
152 hodin. Do uvedených stupňů pro přehlednost zahrnujeme vlastní tvorbu nařízení vlády, 
včetně všech doprovodných dokumentů, vypracování a schválení přehledu dopadů návrhu 
nařízení vlády, procesy vnitřního a mezirezortního připomínkového řízení, předložení návrhu 
vládě a Legislativní radě vlády, projednání v komisích LRV, předložení vypořádaného 
materiálu vládě až po konečnou korekturu před vyhlášením ve Sbírce zákonů. V případě 
použití průměrné mzdové sazby (180,- Kč/hod, podle doporučení MPO) představuje celková 
výše nákladů spojených s realizací nařízení vlády 35.490,- Kč. Současně je však nezbytné tuto 
částku vnímat jako hrubě orientační a minimalistickou, jelikož pro výpočet byla použita 
jednotná průměrná mzdová sazba. Je však zjevné, že část započítaného pracovního času je 
zajišťována experty nebo členy vlády, jejichž hodinová sazba je podstatně vyšší. Nutnost 
vypracování Hodnocení dopadů regulace (RIA) je vzhledem k vysoce technické povaze 
jednotlivých výjimek, které jsou obsahem delegovaných směrnic a nemožnosti diskrece, spíše 
hypotetická. Nicméně zpracování Přehledu dopadů návrhu právního předpisu, jehož nedílnou 
součástí je hodnocení dostupných dat, které je podkladem pro rozhodnutí o neprovedení RIA, 
nezbytné je. (Výše uvedené hodnocení pro zanedbatelný vliv na administrativní náklady 
nezahrnuje skutečnost, zda je či není novela nařízení vlády zařazena do Plánu legislativních 
prací vlády.)   

Vzhledem ke zvolenému postupu plné transpozice delegovaných směrnic do nařízení vlády, 
se transponují nejenom směrnice, které jsou předmětem řízení EU Pilot, ale také ostatní dosud 
ve Věstníku EU vyhlášené delegované směrnice upravující výjimky ze zákazu používání 
některých nebezpečných látek v elektrozařízeních, a sice: 2012/50/EU, 2012/51/EU, 
2015/573/EU, 2015/574/EU, 2016/585/EU, 2016/1028/EU a 2016/1029/EU. 

Výše popsané postupy tedy dokumentují nákladné administrativní úkony, které však pro 
zlepšení právní úpravy fakticky nemají žádnou přidanou hodnotu.           

  

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 
K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 
ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Návrh novely nařízení vlády se navrhuje a je vydáván v souladu se zákonným zmocněním 
uvedeným v § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů k provedení jeho ustanovení § 2 písm. d), § 12 a § 13.  
Předmětem úpravy zákona o technických požadavcích na výrobky je způsob stanovování 
technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo 
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bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem. Technické 
požadavky na elektrozařízení upravené návrhem nařízení vlády mají velmi úzkou vazbu na 
jejich životní cyklus. Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrozařízeních 
má za cíl přispět ke zmírnění problémů na konci životního cyklu, kdy se s elektrozařízením 
nakládá jako se zpětně odebraným výrobkem nebo odpadem (při sběru, ale zejména při 
využití a odstraňování).   

Dalším předmětem úpravy zákona o technických požadavcích na výrobky jsou práva 
a povinnosti osob, které výrobky uvádějí na trh nebo distribuují a které by mohly ve zvýšené 
míře ohrozit oprávněný zájem. Pravidla omezování některých nebezpečných látek 
v elektrozařízeních jsou založena na principu odpovědnosti výrobce. Výrobcem 
elektrozařízení je fyzická nebo právnická osoba, která elektrozařízení vyrábí nebo která si je 
nechává navrhnout nebo vyrobit a uvádí je na trh pod vlastním jménem nebo ochrannou 
známkou. Tímto je odůvodněn soulad se zákonným zmocněním v § 2 písm. d).  

Skutečnost, že elektrozařízení podle návrhu nařízení vlády představují zvýšenou míru 
ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být posouzena shoda, že jsou návrhem 
nařízení vlády stanoveny technické požadavky, které musí tyto výrobky splňovat, aby mohly 
být uvedeny na trh (v podobě maximálních hodnot hmotnostní koncentrace tolerované 
v homogenních materiálech pro každou jednotlivou látku) a že jsou návrhem nařízení vlády 
upraveny postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody, je v souladu se 
zmocněním upraveným v § 12 zákona o technických požadavcích na výrobky.   
Pravidla a podmínky pro připojování označení CE elektrozařízení a stejně tak podmínky 
vypracování EU prohlášení o shodě upravená návrhem nařízení vlády odůvodňují vazbu na 
ustanovení § 13 zákona o technických požadavcích na výrobky. 
  
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 nařízení vlády je plně v souladu se směrnicí 2011/65/EU, která tuto problematiku na 
úrovni EU upravuje a dále se směrnicemi, jež jsou uvedeny v písmeni A). 
Ze strany Evropské komise je ČR vytýkáno v řízení EU pilot č. 7972/15/ENVI, že Česká 
republika neprovedla 24 delegovaných směrnic pozměňujících směrnici 2011/65/EU, které 
jsou založeny na čl. 5 této směrnice. Podrobnosti k zahájenému řízení včetně návrhu jakým 
způsobem zjednat nápravu jsou uvedeny v písmeni A). 

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. 
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D) 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. 

Dopady na státní rozpočet jsou spojeny zejména s implementací delegovaných směrnic, 
kterými jsou upravovány výjimky ze zákazu používání některých nebezpečných látek 
v elektrozařízeních a které jsou podrobně komentovány v části pod písmenem A).  

Náklady pro podnikatelské prostředí nelze z důvodu velkého rozsahu výrobků na trhu  
i rozdílného 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.  
Pokud jde o dopady na podnikatelské prostředí, platí, že návrh nařízení vlády je spojen pouze 
s nezbytnými náklady výrobců a dovozců elektrozařízení na adaptaci nových kvalitativních 
opatření. Zejména jde o požadavek vyhotovení technické dokumentace, provedení vnitřní 
kontroly výroby předepsaným způsobem a vyhotovení prohlášení o shodě. Nejedná se však 
o nové a rozsáhlé dopady.  

Předpokládá se spíše pozitivní dopad na životní prostředí, s ohledem na možnost zvýšení 
environmentálně šetrného využití elektrozařízení v závěru jejich životního cyklu, poté co se 
stanou odpadem. 

Všechny dopady byly vyhodnoceny ve zpracovaném Přehledu dopadů a na jeho základě 
vyhověl předseda Legislativní rady vlády Mgr. Jiří Dienstbier svým dopisem č.j. 
7675/2016-OHR ze dne 22. dubna 2016 žádosti o udělení výjimky z  povinnosti 
vypracovat hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 
D) 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 elektrických a elektronických zařízení 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. 
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E) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 
K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

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

 
F) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

Navrhovaná právní úprava nezakládá možnost vzniku korupčních rizik. 

 
G) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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Zvláštní část 
 
K článku I. 
 
K bodu 1: 
Výčet směrnic EU a platného nařízení vlády, které vyplývá z odůvodnění obecné části pod 
písmenem A).  
 
K bodu 2:          
V souladu se směrnicí 2015/863/EU se stanoví, že na dvě kategorie elektrozařízení 
(zdravotnické prostředky a monitorovací a řídící přístroje včetně průmyslových 
monitorovacích a řídících přístrojů) se omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP vztahuje ode 
dne 22. července 2021. 

  
K bodu 3: 
Návrhem dochází k nápravě chyby vzniklé při transpozici směrnice 2011/65/EU v roce 2012.  
 
K bodu 4: 
V souladu se směrnicí 2015/863/EU se zaprvé stanoví podmínky uplatnění výjimky 
z omezení používání látek DEHP, BBP, DBP a DIBP u kabelů nebo náhradních dílů pro 
opravy, opětovné použití, modernizaci funkcí nebo zvýšení kapacity. Zadruhé se stanoví 
podmínka, kdy se u hraček neuplatňuje výjimka z omezení požívání látek DEHP, BBP a DBP. 

 
K bodu 5 
Úprava je vyvolána opravou čl. 9 písm. b) směrnice 2011/65/EU, vyhlášenou dne 14. 2. 2014 
v Úředním věstníku EU.  
 

K bodu 6 
Úplné znění přílohy č. 1 zohledňuje rozšíření výčtu omezovaných látek směrnicí 
2015/863/EU o 4 nové ftaláty:  DEHP, BBP, DBP a DIBP, spolu s uvedením jejich 
hmotnostní koncentrace tolerované v homogenních materiálech v elektrozařízeních. 

 
K bodu 7 
Jde o úplné znění přílohy č. 2 zahrnující všechny dosavadní výjimky ze zákazu používání 
olova, rtuti a šestimocného chromu, které lze používat v elektrozařízeních za stanovených 
podmínek. 
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K bodu 8 
Jde o úplné znění přílohy č. 3, ve které jsou zahrnuty všechny dosavadní výjimky ze zákazu 
používání některých nebezpečných látek v produktových kategoriích elektrozařízení 
zdravotnické prostředky a monitorovací a řídící přístroje. 

 
K bodu 9  
Zohlednění úpravy směrnice Komise v přenesené působnosti 2016/585/EU. 
 
K článku II. 
Účinnost je navrhována dle transpozičního termínu a termínu účinnosti směrnice 
2015/863/EU, uvedených v jejím článku 2 a podle termínu účinnosti stanoveného v čl. 2 odst. 
1 směrnice 2016/585/EU.  
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	Pravidla a podmínky pro připojování označení CE elektrozařízení a stejně tak podmínky vypracování EU prohlášení o shodě upravená návrhem nařízení vlády odůvodňují vazbu na ustanovení § 13 zákona o technických požadavcích na výrobky.



