
VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v 
elektrických a elektronických zařízeních 
 
Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu ze 
dne 8. srpna 2016, s termínem dodání stanovisek do 29. srpna 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
ÚV - VÚV Bez připomínek. --- 
Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek. --- 

ÚV - RVV Připomínka: 
Preferujeme variantu 1. 
Odůvodnění: 
S variantou 1 je spojeno snížení administrativních 
nákladů a zároveň s ní Evropská komise vyslovila 
předběžný souhlas. 

Vzhledem ke stanovisku ÚV – KOM bude předložena 
varianta II. 

ČNB Bez připomínek. --- 
Ministerstvo 
financí 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Sděluji Vám, že za vhodnější legislativní řešení 
považuji variantu I návrhu, jelikož je z hlediska 
adresáta normy přehledně a praktickým způsobem 
zpracovaná a nadto vyhovuje požadavkům 
vzneseným Evropskou komisí v řízení vedeném vůči 
ČR. Z toho důvodu uplatňuji připomínky toliko 

Vzhledem ke stanovisku ÚV – KOM bude předložena 
varianta II. Níže uvedené připomínky (tam, kde to bylo 
možné) byly využity při zpracování varianty II. 
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k variantě I návrhu, jež uvádím v příloze tohoto 
dopisu. Osobou pověřenou k projednání připomínek 
je Mgr. Pavla Bálková, tel.: 221 997 386, e-mail: 
pbalkova@msp.justice.cz. 
1. K úvodní větě 
Upozorňujeme, že ve výčtu novel zmocňovacího 
ustanovení § 22 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, schází zákon 
č. 71/2000 Sb., pročež doporučujeme vložit za slova 
„ve znění“ slova „zákona č. 71/2000 Sb.,“. 
 
2. K čl. I bodu 2 (§ 4 odst. 3) 
Tento novelizační bod je tvořen třemi dílčími 
změnami, které ovšem v souhrnu vedou k takřka 
kompletně přepracovanému znění předmětného 
ustanovení. Zvolený postup považujeme za 
nepřehledný a podotýkáme, že ani z hlediska 
legislativní techniky není zcela bezvadný. V zájmu 
usnadnění orientace v návrhu proto doporučujeme 
koncipovat diskutovaný bod následujícím způsobem: 
„V § 4 odstavec 3 zní: “. 
 
3. K čl. I bodům 3 a 5 (§ 4 odst. 4 a 7) 
Konstatujeme, že právní předpisy, na něž se 
odkazuje v poznámkách pod čarou č. 4 a 5 (textace 
předmětných ustanovení chybně užívá odkazů na 
poznámky pod čarou č. 3 a 4), upravující 
zdravotnické prostředky a diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro, již byly zrušeny, pročež 
doporučujeme buď vypuštění těchto poznámek pod 
čarou, a to včetně všech odkazů na ně, anebo 
aktualizaci jejich obsahu dle platného právního stavu. 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno vzhledem k předložení varianty II. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Poznámky pod čarou byly aktualizovány 
podle platného právního stavu. 
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4. K čl. I bodu 3 (§ 4 odst. 4) 
S cílem transponovat směrnici 2015/863 přesně 
doporučujeme vypustit slova „uvedené na trh“, neboť 
do tohoto ustanovení významově nepatří. 
 
5. K čl. I bodu 7 [§ 8 odst. 1 písm. f)] 
a) S odkazem na § 77 odst. 1 občanského zákoníku 
doporučujeme vypustit slova „popřípadě jména, a 
příjmení,“, jelikož jsou tato již implicitně obsažena 
v samotném pojmu „jméno“, a tudíž nadbytečná. 
 
b) Není zřejmé, z jakého důvodu používá 
předkladatel při transpozici čl. 7 písm. h) směrnice 
2011/65/EU slova „pokud ho lze na jejím základě 
jednoznačně identifikovat“, neboť tato nemají oporu 
v implementovaném ustanovení. Doporučujeme 
proto, aby byl zvolený postup vysvětlen v odůvodnění 
k návrhu. 
 
 
 
6. K čl. I bodu 10 
Upozorňujeme, že komentář k tomuto novelizačnímu 
bodu v odůvodnění zcela absentuje, pročež jej 
doporučujeme doplnit. 

Neakceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno (k písm. a). Navržená úprava by způsobila 
výrazový nesoulad s ustanoveními § 6 odst. 1, § 8 odst. 2, 
ve kterých se slova „příjmení“ používají z obdobného 
důvodu a která nejsou předmětem novelizace. 
 
 
Akceptováno. 
Novela, platné nařízení vlády č. 481/2012 Sb., ale i další 
harmonizované předpisy provádějící zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 
slova „pokud ho lze na jejím základě jednoznačně 
identifikovat“ obsahují. Důvodem formulace je zájem na 
zpětné vysledovatelnosti výrobku (traceabilility 
requirements) a slouží pro potřeby orgánů dozoru nad 
trhem. Tento zájem je v souladu s „Modrou příručkou“ k 
provádění pravidel pro výrobky 2016 (Sdělení Komise 
2016/C 272/01) 
 
Neakceptováno vzhledem k předložení varianty II. 
 
  

Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Bez připomínek. 
K uvedenému legislativnímu návrhu nemám 
připomínky a v souvislosti s navrhovaným variantním 
řešením upřednostňuji variantu 1 textu nařízení 
vlády. 

Vzhledem ke stanovisku ÚV – KOM bude předložena 
varianta II. 
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Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Úvod 
Přikláníme se k variantě I návrhu, neboť čistě 
formalistický přístup, který představuje varianta II, 
nepovažujeme v tomto případě za přínosný. 
Připomínky proto směřujeme pouze k variantě I 
návrhu.  
Doporučující připomínky: 
 
1. Obecně k návrhu: 

V textu návrhu nesouhlasí číselné označení 
poznámek pod čarou.  
V přiloženém platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn je např. v § 4 odst. 4 
v ponechaném textu u „in vitro“ poznámka pod 
čarou č. 5, ale v doplňovaném textu do tohoto 
odstavce je „in vitro“ s poznámkou pod čarou č. 4.  

2. K bodu 3: 
Ve větě doplňované na konec odstavce 4 
navrhujeme upravit čárky, následujícím 
způsobem: 
Omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP se 
vztahuje na zdravotnické prostředky3), včetně 
zdravotnických prostředků in vitro4), a na 
monitorovací a řídící přístroje, včetně 
průmyslových monitorovacích a řídících 
přístrojů, uvedené na trh od 22. července 2021. 
Nebo alespoň vypustit čárku za slovem 
„prostředky“. 
Obdobně též k bodu 5 (§ 4 odst. 7). 

3. K bodu 5: 
Upozorňujeme v písm. b) na poznámku pod čarou 
č. 4 (není horní index).   
 
 

 
Vzhledem ke stanovisku ÚV –KOM bude předložena 
varianta II. Níže uvedené připomínky (tam, kde to bylo 
možné) byly využity při zpracování varianty II. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Poznámky pod čarou byly přečíslovány. 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Neakceptováno. Předložený návrh již obsahoval slovo 
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4. K bodu 7: V písm. e) navrhujeme nahradit slovo 

„zajistit“ slovem „zajistil“. Tak aby se jednalo o 
splněnou povinnost výrobce nikoliv o novou 
povinnost. 

 
Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek MŽP je 
JUDr. Zuzana Svobodová, Ph.D., odbor legislativní 
MŽP (zuzana.svobodova@mzp.cz, tel.: 267 122 
045). 

„zajistil“, přesně ve smyslu připomínky. 
 
 

Ministerstvo 
vnitra 

Doporučující připomínky: 
 
K variantě 2: 
 
1. K čl. I bodu 8 - k příloze č. 3 (část Snímače, 
detektory a elektrody, bod 1a): 
Doporučujme slova „v iontových výběrových 
elektrodách“ nahradit slovy „v iontově selektivních 
elektrodách“. 
 
2. K čl. I bodu 8 - k příloze č. 3 (část Ostatní, bod 
10): 
Doporučujeme tento bod uvést ve znění „Olovo a 
kadmium ve výbojkách atomových absorpčních 
spektrometrů“ – český překlad směrnice totiž 
obsahuje chybu. 
 
3. K čl. I bodu 8 - k příloze č. 3 (část Ostatní, bod 
37): 
Doporučujeme v textu tohoto bodu nahradit pojem 
„vodivost“ pojmem „elektrická konduktivita", a to v 
souladu s ČSN EN 27888. 

 
 
 
 
Neakceptováno. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Slovo adsorpčních bude nahrazeno slovem „absorpčních“ 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Oba výrazy vyjadřují schopnost látky 
přenášet elektrický náboj, vést elektrický proud. 

Ministerstvo 
pro místní 

Bez připomínek. 
 

--- 
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rozvoj  
 

ÚV - KML Zásadní připomínky: 
k odůvodnění 
Požadujeme upravit zhodnocení snížení 
administrativní nákladů spojeného s variantou 1 (str. 
2) tak, aby poskytovalo korektní představu o podstatě 
těchto nákladů. Ačkoli reálně má jít o náklady celého 
legislativního procesu (v důsledku opakovaných 
dílčích novelizací nařízení vlády v návaznosti na 
změny prováděné delegovanými směrnicemi), 
vyhodnocení se ve své stávající podobě jednostranně 
zaměřuje výlučně na náklady spojené s prováděním 
hodnocení dopadů regulace (RIA). Nezohledňuje 
přitom dostatečně, že povaha předmětné právní 
úpravy jednoznačně odůvodňuje udělení výjimky 
z provedení RIA; použitý argument, že při žádosti o 
výjimku je nezbytné vyhotovit přehled dopadů 
právního předpisu (navíc s nesprávnou informací, že 
jeho součástí je hodnocení „dostupných vad“) pak 
v daném kontextu vyvolává zavádějící dojem, že jde 
o proces srovnatelné náročnosti se samotným 
provedením RIA, resp. o nejnáročnější část celého 
legislativního procesu. Naproti tomu další, z hlediska 
administrativních nákladů podstatnější aspekty 
legislativního procesu, resp. náklady tohoto procesu 
jako celku (příprava normativního textu; zhodnocení 
dopadů v odůvodnění; meziresortní připomínkové 
řízení se zapojením mnoha osob; projednání 
v Legislativní radě vlády a jejích pracovních komisích 
a projednání vládou, publikace právního předpisu 
apod.) v daném vyhodnocení nejsou vůbec zmíněny. 
 
Kontaktní osobou k vypořádání připomínek je Mgr. 

Akceptováno. Důvodová zpráva byla doplněna ve smyslu 
připomínky. 
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Markéta Havelková,   e-mail: 
havelkova.marketa@vlada.cz, tel.: 2240022182. 

HK ČR Bez připomínek. --- 
Ministerstvo 
kultury 

Bez připomínek. 
 
 

--- 

ÚV - KOM Po stránce formální: 
Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti 
týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, jak 
vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády (dále jen 
„LPV“), v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze 
dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro 
zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v 
platném znění (dále jen „Metodické pokyny“). 
Předkladatel k návrhu nařízení vlády přiložil srovnávací 
tabulku ke směrnici Komise 2015/863/EU, kterou návrh 
transponuje. Návrh je však mj. rovněž reakcí na řízení EU 
Pilot č. 7972/15/ENVI, zahájené Komisí pro nesprávnou 
transpozici 24 delegovaných směrnic pozměňujících 
směrnici 2011/65/EU, a transponuje i další delegované 
směrnice. Předkladatel proto musí v souladu s čl. 14 odst. 
1 písm. c) ve spojení s čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV přiložit 
srovnávací tabulky k dotčeným delegovaným směrnicím. 
Požadujeme napravit. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Návrh nařízení vlády transponuje směrnici Komise v 
přenesené pravomoci (EU) 2015/863 ze dne 31. března 
2015, kterou se mění příloha II směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o seznam 
omezených látek. Návrh také reaguje na opravu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU 
ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých 
nebezpečných látek v elektrických a elektronických 
zařízeních, konkrétně jejího čl. 9 písm. b).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Návrh nařízení vlády má dále transponovat delegované 
směrnice, které byly Komisí shledány jako nedostatečně 
transponované, a to: 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/1/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití 
olova jako legujícího prvku v ložiskách a třecích 
plochách zdravotnického vybavení vystaveného 
ionizujícímu záření, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/2/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro 
kadmium v luminoforových povlacích zesilovačů 
obrazu pro rentgenové snímkování do 31. prosince 
2019 a náhradní díly pro rentgenové systémy 
uvedené na trh EU před 1. lednem 2020, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/3/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
přílohy IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro marker 
z octanu olovnatého používaný do stereotaktických 
rámů pro fixaci hlavy používaných v počítačové 
tomografii (CT) a magnetické rezonanci (MRI) a v 
lokalizačních systémech ozařovačů pro 
gamaterapii a vybavení pro nukleární medicínu, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/4/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití 
olova umožňujícího vakuově těsné spoje hliníku a 
oceli v rentgenových zesilovačích obrazu, 
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• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/5/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
pájkách na deskách tištěných spojů, v potahové 
vrstvě koncovek elektrických a elektronických 
součástí a potahů desek tištěných spojů, v pájkách 
ke spojování vodičů a kabelů, v pájkách ke 
spojování snímačů a čidel, které se za normálních 
a skladovacích podmínek trvale používají při 
teplotách nižších než —20 °C, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/6/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
povrchových povlacích systémů kolíkových 
konektorů vyžadujících nemagnetické konektory, 
které jsou za normálních a skladovacích podmínek 
trvale používány při teplotách nižších než —20 °C,  

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/7/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
pájkách, v potahové vrstvě koncovek elektrických a 
elektronických součástek a desek tištěných spojů, 
spojích elektrických vodičů, konektorech stínění a 
chráněných konektorech používaných a) v 
magnetickém poli v okruhu 1 m od isocentra 
magnetu, který je součástí vybavení pro 
snímkování pomocí magnetické resonance pro 
lékařské účely, včetně monitorů pacienta 
navržených tak, aby mohly být v tomto okruhu 
používány, nebo b) v magnetickém poli v okruhu 1 
m od vnějšího povrchu cyklotronových magnetů a 
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magnetů používaných v nukleární medicíně k 
přenosu a směrování svazku paprsků, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/8/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
pájkách používaných k montáži digitálních 
detektorů z teluridu kadmia a z teluridu kadmia—
zinku na desky tištěných spojů,  

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/9/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo a 
kadmium v kovovém pojivu supravodivých 
materiálů v přístrojích magnetické rezonance 
(MRI), detektorech supravodivého kvantového 
interferenčního zařízení (SQUID), nukleární 
magnetické resonance (NMR) nebo hmotnostních 
spektrometrů s Fourierovou transformací (FTMS), 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/10/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo 
jako supravodič a tepelný vodič ve slitinách 
používaných v mrazících hlavách kryogenního 
chladiče a/nebo kryogenně chlazených mrazících 
sondách a/nebo kryogenně chlazených systémech 
ekvipotenciálního pospojování ve zdravotnických 
prostředcích (kategorie 8) a/nebo v průmyslových 
přístrojích pro monitorování a kontrolu, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/11/EU ze dne 18. října 2013, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
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Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro 
šestimocný chrom v alkalických dávkovačích 
používaných k výrobě fotokatod zesilovačů obrazu 
pro rentgenové snímkování do 31. prosince 2019 a 
v náhradních dílech pro rentgenové systémy 
uvedené na trh EU před 1. lednem 2020, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/12/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
pájkách na deskách tištěných spojů řídících 
jednotek a jednotek pro získávání dat pozitronové 
emisní tomografie (PET), které jsou začleněné do 
vybavení pro magnetickou rezonanci (MRI), 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/13/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
pájkách na osazených deskách plošných spojů 
používaných do jiných mobilních zdravotnických 
prostředků třídy IIa a IIb podle směrnice 93/42/EHS 
než přenosných pohotovostních defibrilátorů, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/14/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha III směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v 
množství 3,5 mg na jednu zářivku v 
jednopaticových kompaktních zářivkách pro 
všeobecné osvětlování <30 W s životností 20 000 
h nebo vyšší, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/15/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
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Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, 
kadmium a šestimocný chrom obsažený v 
opětovně používaných náhradních dílech, 
získaných ze zdravotnických prostředků 
uvedených na trh před 22. červencem 2014 a 
používaných v kategorii 8 zařízení uvedeného na 
trh před 22. červencem 2021 za podmínky, že se 
opětovné použití uskutečňuje v rámci 
kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného 
odběru mezi podniky a že spotřebitel je o 
opětovném použití dílů informován, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/16/EU ze dne 18. října 2013, kterou se z 
důvodu přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo 
jako aktivátor ve fluorescenčním prášku do 
výbojek, jsou—li používány jako zářiče v soláriích 
obsahující luminofory BSP (BaSi2O5:Pb), 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/69/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za 
účelem přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
dielektrických keramických částech kondenzátorů 
na jmenovité napětí nižší než 125 V střídavých 
nebo 250 V stejnosměrných pro průmyslové 
monitorovací a kontrolní přístroje, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/70/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
mikrokanálových deskách. 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/71/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
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příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
pájce v jednom rozhraní velkoplošných prvků z 
vrstvených čipů, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/72/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha III směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde výjimku pro olovo v 
pájkách a povrchové úpravě vývodů elektrických a 
elektronických součástí a v povrchové úpravě 
desek plošných spojů používaných v modulech 
zapalování a jiných elektrických a elektronických 
řídicích systémech motorů, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/73/EU ze dne 13. března 2014, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
poplatinovaných platinových elektrodách 
používaných k měření vodivosti, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/74/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za 
účelem přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo 
používané v pružných konektorových systémech 
jiných než se zalisovanými kolíky typu C—press 
pro průmyslové monitorovací a kontrolní přístroje, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/75/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za 
účelem přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v 
zářivkách se studenou katodou (CCFL) pro 
podsvícení displejů na bázi tekutých krystalů, v 
množství nepřevyšujícím 5 mg na zářivku, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAE7AF920)



Stránka 14 (celkem 19) 

používaných v průmyslových monitorovacích a 
kontrolních přístrojích uvedených na trh před 22. 
červencem 2017, a 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2014/76/EU ze dne 13. března 2014, kterou se za 
účelem přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha III směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro rtuť v 
řemeslně vyráběných svíticích trubicích (HLDT) 
používaných pro značení, dekorativní či 
architektonické a speciální osvětlení a světelná 
umělecká díla. 

Návrh dále transponuje další delegované směrnice, a to: 
• směrnici Komise v přenesené pravomoci 

2012/50/EU ze dne 10. října 2012, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha III směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití 
olova, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2012/51/EU ze dne 10. října 2012, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha III směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití 
kadmia, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2015/573/EU ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
polyvinylchloridových čidlech diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2015/574/EU ze dne 30. ledna 2015, kterou se pro 
účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití 
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rtuti v systémech intravaskulárního ultrazvukového 
obrazového snímání, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2016/585/EU ze dne 12. února 2016, kterou se za 
účelem přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo, 
kadmium, šestimocný chrom a polybromované 
difenylethery (PBDE) obsažené v náhradních 
dílech získaných ze zdravotnických prostředků 
nebo elektronových mikroskopů a používaných k 
jejich opravě či renovaci, 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2016/1028/EU ze dne 19. dubna 2016, kterou se 
pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění 
příloha IV směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v 
pájkách pro elektrické připojování teplotních čidel v 
určitých zařízeních, a 

• směrnici Komise v přenesené pravomoci 
2016/1029/EU ze dne 19. dubna 2016, kterou se 
za účelem přizpůsobení technickému pokroku 
mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro 
kadmiové anody v Herschových článcích u 
některých kyslíkových sond používaných v 
průmyslových monitorovacích a kontrolních 
přístrojích. 

Vztah k řízení o porušení smlouvy s Českou 
republikou:  
Návrh nařízení vlády reaguje na řízení EU Pilot č. 
7972/15/ENVI, zahájené Komisí pro nesprávnou 
transpozici 24 delegovaných směrnic pozměňujících 
směrnici 2011/65//EU. 
Připomínky a případné návrhy změn:  
K předloženým variantám: 
Předkládaná úprava výjimek ze zákazu používání 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude předložena varianta II. 
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některých nebezpečných látek v dotčených zařízeních je 
problematická už na úrovni EU. Jak předkladatel správně 
uvádí, delegované směrnice připouštějící výjimky mají de 
facto charakter nařízení. V přílohách III a IV směrnice 
2011/65/EU je uveden seznam ze zákazu po určitou dobu 
vyňatých látek a lze je proto označit za přílohy technického 
charakteru, kterým by lépe odpovídala forma přímo 
použitelného nařízení. Tyto přílohy však nepřímo stanoví 
povinnosti pro výrobce, příp. jiné dotčené subjekty, 
určující, které látky může či nemůže výrobek obsahovat. 
Z toho důvodu na jejich transpozici nelze vztáhnout čl. 20a 
Metodických pokynů, který ve výjimečných případech 
umožňuje transpozici ustanovení směrnice s výlučně 
technickým obsahem prostřednictvím odkazu na tuto 
směrnici nebo její ustanovení.  
Dle nám dostupných informací vyjádřila Evropská komise 
souhlas s Variantou I za předpokladu, že je v souladu 
s českými legislativními pravidly, tento předpoklad je však 
přinejmenším sporný. Transpozici odkazem nelze 
v souladu s čl. 20a odst. 2 písm. b) a c) provést v případě, 
že ustanovení směrnice upravuje práva a povinnosti 
fyzických a právnických osob, případně rozsah 
působnosti, což je případ navrhovaného nařízení vlády, 
resp. směrnice 2011/65/EU a delegovaných směrnic. 
Ideálním způsobem transpozice delegovaných směrnic je 
dotčené nebezpečné látky uvést v textu návrhu nařízení 
vlády a v přechodných ustanoveních u každé určit 
použitelnost výjimky. Předkladatel s tímto způsobem však 
nepočítá, z toho důvodu preferujeme variantu II. Nutno 
říci, že varianta II, která jednotlivá časová vymezení uvádí 
v tabulce, není patrně zcela správná z legislativního 
hlediska, avšak navazuje na stávající způsob výčtu 
nebezpečných látek, resp. výjimek ze zákazu jejich použití 
v příslušných výrobcích. Vzhledem k výše vysvětlené 
neslučitelnosti Varianty I s Metodickými pokyny 
preferujeme i přes její jisté nedostatky Variantu II.  
Tento názor jsme předkladateli sdělili již v rámci diskusí 
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ohledně odpovědi na řízení EU Pilot č. 7972/15/ENVI. 
Pokud by předkladatel přesto zvolil Variantu I, 
upozorňujeme, že v souladu s čl. 48 odst. 3 LPV musí 
v poznámce pod čarou k úvodnímu ustanovení uvést 
názvy všech promítnutých směrnic, včetně jejich novel, tj. i 
dotčených delegovaných směrnic. Splněním povinnosti dle 
čl. 48 odst. 3 LPV by zároveň byla bez jakýchkoli pochyb 
splněna povinnost referenčního odkazu na transponované 
směrnice.   
 
 
K § 8 odst. 1 písm. f) návrhu: 
Text ustanovení § 8 odst. 1 písm. f) požadující uvedení 
názvu nebo ochranné známky, „pokud ho (tj. výrobce) lze 
na jejím základě jednoznačně identifikovat“ neodpovídá 
textu příslušného ustanovení směrnice 2011/65/EU 
(čl. 9 písm. b) ve spojení s čl. 7 písm. h). Žádáme 
odchylku od směrnice vysvětlit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Závěr: 
Z hlediska slučitelnosti s právem EU a souladu 
s Metodickými pokyny preferujeme Variantu II. 
Rozhodl-li by se však předkladatel pro Variantu I, 
upozorňujeme na nutnost v poznámce pod čarou 
k úvodnímu ustanovení uvést všechny dotčené 
směrnice. 
 
Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
K § 4 odst. 7 a 8 návrhu: 
V zájmu sjednocení terminologie a správného použití 

 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Novela, platné nařízení vlády č. 481/2012 Sb., ale i další 
harmonizované předpisy provádějící zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, v platném znění 
slova „pokud ho lze na jejím základě jednoznačně 
identifikovat“ obsahují. Důvodem formulace je zájem na 
zpětné vysledovatelnosti výrobku (traceabilility 
requirements) a slouží pro potřeby orgánů dozoru nad 
trhem. Tento zájem je v souladu s „Modrou příručkou“ k 
provádění pravidel pro výrobky 2016 (Sdělení Komise 
2016/C 272/01) Kromě toho je stejná formulace upravena i 
v § 6 odst. 1 nařízení vlády č. 481/2012 Sb., které není 
předmětem novelizace. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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některých pojmů z hlediska jazyka českého navrhujeme 
slova „se nepoužije“ v § 4 odst. 7 a 8 nahradit slovy „se 
nevztahuje“, které jsou obdobně použita v § 4 odst. 4. 

 
 
 

Ministerstvo 
obrany 

Vážený pane ministře, 
k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a 
elektronických zařízeních, Vaše čj.  MPO 
40045/16/31200/01000 ze dne 8. srpna 2016, 
neuplatňuji z hlediska působnosti Ministerstva obrany 
připomínky. Doporučuji zvolit Variantu I. 

Vzhledem ke stanovisku ÚV – KOM bude předložena 
varianta II. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Bez připomínek. --- 

Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

K variantě 2 bodu 7  - K Příloze č. 2 s názvem 
Seznam použití olova, rtuti a šestimocného chromu, 
které lze používat za stanovených podmínek 
Zde je nově vloženo pod č. 7c)-IV použití Olova 
v dielektrických keramických materiálech na bázi TZP 
(tuhých roztoků oxidu olova, zirkonu a titanu) pro 
kondenzátory, které jsou součástí integrovaných 
obvodů nebo diskrétních polovodičů, a v navazující 
rubrice Rozsah a doba platnosti je uvedeno: Platí do 
21. července 2016. 
Vzhledem k tomu, že jde o nové ustanovení, které má 
nabýt účinnosti dnem 31. prosince 2016, zakládá 
návrh novely v této části nepřípustnou retroaktivitu 
a nemožnost aplikace tohoto ustanovení v praxi.  
Z tohoto důvodu považujeme za nezbytné stanovit 
datum skončení platnosti tohoto ustanovení nejdříve 
dnem předpokládané účinnosti návrhu novely, navíc 
s časovým posunem k zajištění potřebné 
legisvakance. 
 
V obou variantách je namístě revidovat  odkazy na 

Neakceptováno. Nelze měnit časovou působnost, která je 
stanovena delegovanou směrnicí, a sice směrnicí Komise v 
přenesené pravomoci č. 2012/50/EU ze dne 10. října 2012, 
kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku 
mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova.   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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poznámky pod čarou, například takto: 
ve Variantě 1 v bodě 2 na konci doplnit větu 
„Poznámka pod čarou č. 3 včetně odkazu na ni se 
zrušuje.“,  
 
 
 
 
dále v bodech 3. a 5. odkazy na poznámky pod čarou 
č. 3 a 4 nahradit odkazy na poznámky pod čarou č. 4 
a 5; zde by bylo vhodnější, s ohledem na rozsah 
změn, nahradit celý odstavec novým textem; 
 
ve Variantě 2 v bodech 2 a 4 odkazy na poznámky 
pod čarou č. 3 a 4 nahradit odkazy na poznámky pod 
čarou č. 4 a 5. 
 

Odstavec 3 bude včetně poznámky pod čarou č. 1 upraven 
takto: 
(3) Nebezpečné látky podle přílohy č. 1 k tomuto nařízení 
lze používat za podmínek stanovených příslušným 
předpisem Evropské unie v jeho přílohách III a IV1). 
 
Poznámka pod čarou č. 3 včetně odkazu na ni se zrušuje. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 

Svaz 
průmyslu a 
dopravy ČR 

Připomínky nezaslal ani po termínu.  

V Praze dne 26. dubna 2017 
Vypracoval: Mgr. Viktor Havlice Podpis: 
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