
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění zákona 
č. xx/201x Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra ministerstva průmyslu a obchodu dne 16. 8. 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 13. 9. 2106. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
MD Ministerstvo dopravy navrhuje dílčí úpravu § 39 odst. 2 zákona o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (dále jen „zákon o posuzování shody“), a to 
s ohledem na nyní projednávaný návrh nařízení vlády o lodní výstroji, které má do 
vnitrostátního právního řádu transponovat směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES. 
Předmětný návrh nařízení vlády byl posouzen Pracovní komisí legislativní rady vlády pro 
veřejné právo IV a dle stanoviska komise návrh nedostatečně transponuje čl. 13 odst. 1 
směrnice, přičemž komise požaduje tento deficit řešit právě prostřednictvím novely zákona o 
posuzování shody, k jehož provedení má být nařízení vlády vydáno. Stávající znění § 39 odst. 
2 zákona o posuzování shody zní: „Výrobce, který není usazen v Evropské unii, je povinen 
jmenovat svého zplnomocněného zástupce.“. 

K naplnění požadavku pracovní komise navrhuje Ministerstvo dopravy doplnění textu o 
následující novelizační bod:  

„V § 39 odstavec 2 zní: „Výrobce, který není usazen v Evropské unii, je povinen písemně 
jmenovat svého zplnomocněného zástupce. Pověření zplnomocněného zástupce obsahuje 
adresu, na níž jej lze kontaktovat.“. 

Zásadní připomínka 

Akceptováno 
 
§ 39 odst. 2 zákona o posuzování shody 
upraven dle návrhu připomínky. 
 
 

 Ministerstvo dopravy již dříve upozornilo na problematické znění navrhovaného § 27b odst. 
1. V ustanoveních § 27 a 27a zákona o posuzování shody ve znění návrhu jeho novely se 
uvádí, že v případě, kdy přímo použitelný přepis odkazuje na příslušný vnitrostátní orgán, je 
tímto orgánem orgán dozoru. V těchto ustanoveních není speciálně uvedeno, který orgán je 

Akceptováno 
 
§ 27b odst. 1 zákona o posuzování shody ve 
znění návrhu novely upraven následovně: 
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myšlen, a to proto, že relevantní úprava této otázky je obsažena v § 49 odst. 1 zákona. Dle 
platného znění tohoto ustanovení je orgánem dozoru „Česká obchodní inspekce, nebo další 
správní orgán, pokud tak jiný zákon stanoví“. Jak se uvádí v přiložené srovnávací tabulce, 
zákon o dráhách jakožto speciální zákon definuje Drážní úřad v určitých oblastech jako orgán 
dozoru (viz § 55 odst. 2 zákona). V tomto kontextu považujeme určitě za účelné popsat stav v 
důvodové zprávě. V navrženému ustanovení by však neměla být zakládána působnost České 
obchodní inspekce ani Drážního úřadu jakožto orgánů dozoru a tato právní úprava by měla 
být dle našeho názoru ponechána na § 49 odst. 1 zákona o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh ve spojení s § 55 odst. 2 zákona o dráhách. Je nadbytečné, 
zjednodušující a při srovnání s jinými ustanoveními návrhu nekonzistentní předmětnou 
otázku speciálně upravovat v navrženém § 27b. Navrhujeme proto odpovídajícím způsobem 
návrh novely zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh 
upravit. 

V případě, že by Ministerstvo průmyslu a obchodu trvalo na explicitním stanovení orgánu 
dozoru, dovolujeme si alternativně uplatnit připomínku k samotnému znění § 27b odst. 1. 

Podle ustanovení § 55 odst. 2 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů, vykonává Drážní úřad působnost orgánu dozoru podle ustanovení zvláštního 
právního předpisu nad stanovenými výrobky a ostatními výrobky určenými pro provozování 
dráhy a drážní dopravy, které jsou součástí dráhy nebo drážních vozidel, nad drážními 
vozidly, určenými technickými zařízeními a nad strukturálními a provozními subsystémy na 
dráhách zařazených do evropského železničního systému. Lanové dráhy jsou zařazeny pod 
určená technická zařízení, proto je nezbytné, aby výhradní působnost orgánu dozoru nad 
technickým zařízením lanových drah vykonával Drážní úřad. 

Zákonem č. 191/2006 Sb. byl § 47 odst. 1 zákona o dráhách změněn tak, že technická 
zařízení tlaková, plynová, elektrická, zdvihací, dopravní, pro ochranu před účinky 
atmosférické a statické elektřiny a pro ochranu před negativními účinky zpětných trakčních 
proudů, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy nebo lyžařských 
vleků, jsou určenými technickými zařízeními, která podléhají dozoru podle tohoto zákona. 
V souvislosti s uvedeno novelou byla přijata i vyhláška č. 210/2006 Sb., kterou se mění 
vyhláška č. 100/1995 Sb., Řád určených technických zařízení. Touto novelou bylo do § 1 
odst. 6 doplněno písm. e), které lyžařské vleky explicitně zařazuje pod dopravní určená 
technická zařízení. 

Výše popsanými změnami byly lyžařské vleky označeny za určená technická zařízení, nad 
kterými podle výše uvedeného § 55 odst. 2 vykonává Drážní úřad, jako drážní správní úřad, 
dozor nad stanovenými výrobky. Navrženým zněním ustanovení v § 27b zákona č. 90/2016 

"Odkazuje-li nařízení Evropské unie v oblasti 
lanových drah na příslušný vnitrostátní orgán, 
je tímto orgánem v České republice orgán 
dozoru". 
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Sb., kdy by orgánem dozoru v oblasti lyžařských vleků byla Česká obchodní inspekce, by 
došlo k rozporu mezi zněním zákona o drahách a zákona č. 90/2016 Sb.  

Pokud by v návrhu měl být explicitně uveden orgán dozoru, v navrhovaném ustanovení § 27b 
odst. 1 bude nezbytné slova „drážní správní úřad“ nahradit slovy „Drážní úřad“ a slova 
„s výjimkou v oblasti lyžařských vleků, kde je tímto orgánem Česká obchodní inspekce“ 
vypustit. 

Zásadní připomínka 
 Ministerstvo dopravy doporučuje předkladateli, aby v článku I, novelizačních bodech č. 1 a 2 

odkazy na hlavy a oddíly uváděl malým počátečním písmenem.  
Akceptováno  
 
Odkazy na hlavy a oddíly upraveny dle 
návrhu připomínky. 

 Ve zvláštní části důvodové zprávy k článku I prvního odstavce větě druhé předkladatel uvádí, 
že „se na výrobky zde uvedené aplikují části zákona upravující oznamování subjektů 
posuzování shody a dozor nad trhem“. Ministerstvo dopravy má za to, že tato informace 
přímo nesouvisí s problematikou upravovanou legislativním návrhem. Navíc, zmíněná 
informace vyplývá z § 2 odst. 1 zákona o posuzování shody, nikoli z § 1 odst. 4, jak uvádí 
předkladatel. Ve srovnávací tabulce k relevantním přímo použitelným unijním předpisům je 
mnoho jejich ustanovení (nejen ve vztahu k dozoru nad trhem) vykazováno prostřednictvím 
zákona o posuzování shody, přitom se dle našeho názoru jedná o přímo použitelná ustanovení 
a není tedy nutné je zvlášť vykazovat. Z těchto důvodů Ministerstvo dopravy doporučuje větu 
druhou prvního odstavce článku I vypustit bez náhrady. 

Akceptováno 
 
Zvláštní část odůvodnění upravena dle 
připomínky. 
 
Srovnávací tabulky upraveny. 

 Ve zvláštní části důvodové zprávy druhém odstavci k článku I předkladatel uvádí, že dochází 
„k určení jazyka, v němž mají být poskytovány návody a bezpečnostní informace pro uživatele 
výrobků“. V souladu s čl. 19 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/424 o 
lanových dráhách a o zrušení směrnice 2000/9/ES ale má být určen jazyk i pro EU prohlášení 
o shodě (tento požadavek provádí připravované vnitrostátní nařízení vlády). Ministerstvo 
dopravy proto doporučuje „EU prohlášení o shodě“ do popsaného výčtu doplnit.   

Akceptováno 
 
Zvláštní část odůvodnění doplněna dle 
připomínky. 

 OKOM K implementaci některých ustanovení nařízení 2016/424, 2016/425 a  2016/426: 

Podle § 2 odst. 1 zákona o posuzování shody (dále také jen „zákon“) se na výrobky, na které 
se vztahuje příslušné nařízení EU, použijí ustanovení §§ 23 až 26 a 50 a 51 tehdy, nestanoví-
li příslušné nařízení EU jinak. Takto vymezená působnost zákona však není zcela v souladu 
se správným postupem, dle kterého se přímo použitelné nařízení, nehledě na rozdíly mezi 
vnitrostátní a unijní úpravou určité oblasti, použije vždy, když dotčenou oblast upravuje. 
Z judikatury Soudního dvora EU plyne, že členský stát v zásadě nemá ustanovení přímo 
použitelných nařízení implementovat. Formulace § 2 odst.  1 zákona však vede k závěru, že 

Akceptováno 
 
Srovnávací tabulky upraveny. 
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stanoví-li nařízení a zákon totéž, použije se zákon. Tento výklad ještě umocňují srovnávací 
tabulky příslušných nařízení, kde jsou u článků nařízení upravujících požadavky na oznámené 
subjekty nebo dozor nad trhem uvedena jako implementační ustanovení příslušná ustanovení 
§§ 23 až 26 a 50 a 51 zákona. Chápeme však, že vzhledem ke komplexnosti úpravy a např. 
tomu, že jednotlivé druhy výrobků jsou upraveny nejednotně jak směrnicemi, tak nařízeními, 
považuje předkladatel úvodní ustanovení o věcné působnosti zákona za nezbytné. V každém 
případě však doporučujeme upravit srovnávací tabulky nařízení, a to např. tak, že u 
ustanovení nařízení, která nevyžadují implementaci, je možné místo danou oblast 
upravujících ustanovení zákona jako de iure implementační vnitrostátní ustanovení uvést § 2 
odst. 1 zákona. 

 Nad rámec posuzování slučitelnosti:  

K novelizačnímu bodu 2, § 27b odst. 1 zákona: 

Podle ustanovení § 27b odst. 1 má být orgánem dozoru drážní správní úřad, příp. Česká 
obchodní inspekce. Podle ustanovení § 49 odst. 1 zákona o posuzování shody je orgánem 
dozoru Česká obchodní inspekce nebo další správní orgán, pokud tak jiný zákon stanoví. 
V případě lanových drah zvláštní orgán dozoru nicméně dle návrhu určuje samotný zákon o 
posuzování shody. Z daného důvodu je proto žádoucí přeformulovat v rámci novely patrně 
také ustanovení § 49 odst. 1 zákona.  

 

Akceptováno 
 
 § 27b odst. 1 zákona o posuzování shody ve 
znění návrhu novely upraven následovně: 
 
"Odkazuje-li nařízení Evropské unie v oblasti 
lanových drah na příslušný vnitrostátní orgán, 
je tímto orgánem v České republice orgán 
dozoru". 

 Nad rámec posuzované novely: 

K možné změně Oddílu IV Hlavy II zákona: 

Upozorňujeme, že v současnosti se v legislativním procesu nachází nařízení vlády o lodní 
výstroji a v rámci jeho projednávání bylo zjištěno, že směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2014/90/EU o lodní výstroji byla nedostatečně transponována, pokud jde o články 13 
odst. 1, 9 odst. 4 a 11 odst. 1. Nápravy tohoto stavu lze dosáhnout také prostřednictvím 
novely zákona o posuzování shody. Dáváme tudíž předkladateli ke zvážení, zda do 
předkládané novely nezahrnout i výtky k nedostatečné transpozici směrnice 2014/90/EU, jak 
byly popsány ve stanovisku odboru kompatibility k návrhu nařízení vlády o lodní výstroji ze 
dne 29. srpna 2016 a ve stanovisku pracovní komise pro veřejné právo IV – evropské právo 
k dotčenému návrhu ze dne 30. srpna 2016. 

Akceptováno částečně 
 
Na základě připomínek od Ministerstva 
dopravy byl přidán novelizační bod upravující 
§ 39 odst. 2 zákona o posuzování shody, který 
transponuje čl. 13 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU.  
 
Nově § 39 odst. 2 zní: 
 
"Výrobce, který není usazen v Evropské unii, 
je povinen písemně jmenovat svého 
zplnomocněného zástupce. Pověření 
zplnomocněného zástupce obsahuje adresu, 
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na níž jej lze kontaktovat". 
 K možné změně § 14 odst. 2 zákona: 

 
Poslední věta ustanovení § 14 odst. 2 zákona implementuje požadavek příslušných směrnic 
(a má odpovídat požadavku příslušných nařízení), aby prohlášení o shodě bylo přeloženo do 
jazyků požadovaných členským státem, ve kterých se zařízení uvádí nebo dodává na trh. 
Dané ustanovení zákona tento požadavek však ne zcela správně implementuje jako 
požadavek překladu do úředního jazyka dotčeného členského státu. Navrhujeme v rámci 
předkládané novely upravit § 14 odst. 2 zákona tak, aby prohlášení o shodě bylo přeloženo do 
jazyka požadovaného členským státem, v němž je dotčený výrobek uváděn nebo dodáván na 
trh, což vždy nemusí být úřední jazyk tohoto státu. 

Akceptováno 
 
V § 14 odst. 2 zákona o posuzování shody 
slovo "úředních" nahrazeno slovem 
"požadovaných". 
Poslední věta § 14 odst. 2 zní:  
"Vyhotovuje se v českém jazyce a v 
požadovaných jazycích členských států 
Evropské unie, v nichž je výrobek uváděn 
nebo dodáván na trh". 
 

MSP 1. K názvu  
Vzhledem k tomu, že předkladatel v textaci úvodní věty návrhu novely počítá s přijetím tzv. 
změnového zákona k zákonu o přestupcích, upozorňujeme, že bude třeba reflektovat tuto 
skutečnost také v názvu návrhu zákona, k němuž doporučujeme připojit slova „, ve znění 
zákona č. …/…. Sb.“. 
 

Akceptováno 
Název zákona doplněn o slova ", ve znění 
zákona č. xx/201x Sb. 

 2. K bodům 1 a 2 (§ 27, § 27a, § 27b) 
a) S ohledem na terminologii Legislativních pravidel vlády (viz čl. 48 odst. 8 LPV) a také na 
skutečnost, že zákon č. 90/2016 Sb., užívá slov „nařízení Evropské unie“ výhradně ve spojení 
s adjektivem „příslušné“, doporučujeme v navrhovaném znění předmětných ustanovení 
nahradit slovo „nařízení“ slovy „přímo použitelný předpis“. 
 
b) Předkladatelem zvolenou strukturu shora uvedených ustanovení (2 samostatné odstavce) 
nepovažujeme za zcela vhodnou, neboť vede ke zbytečnému opakování částí ustanovení, 
pročež ji na příkladu § 27 doporučujeme nahradit následujícím způsobem: 

„§ 27 
Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v oblasti osobních ochranných 

prostředků11) na 
a) příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem v České republice orgán dozoru, 
b) jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český 
jazyk.“. 

a) Vysvětleno 
Vzhledem k tomu, že termín "nařízení 
Evropské unie" se v textu zákona o 
posuzování shody objevuje na cca 30 místech, 
zatímco termín "přímo použitelný předpis" 
pouze na 4 místech (přičemž na některých 
místech navíc ve spojení s akreditací a 
dozorem), považujeme za vhodné z důvodu 
lepší návaznosti na zákon ponechat stávající 
úpravu. 
 
b) Vysvětleno 
Z věcného hlediska nedochází k žádné změně. 
Z tohoto důvodu se přikláníme k ponechání 
současné struktury. 

 3. K bodu 1 (§ 27) 
Jelikož již současné znění zákona č. 90/2016 Sb., obsahuje oddíl 1 s nadpisem „Osobní 
ochranné prostředky“ a navrhovanou novelou tak dochází pouze ke změně znění § 27 jako 
takového, a jelikož v návětí předmětného bodu není zmíněna nově vkládaná poznámka pod 

Akceptováno 
 
Novelizační bod upraven dle připomínky. 
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čarou č. 11, doporučujeme nahradit textaci novelizačního bodu č. 1 takto:  
„1. § 27 včetně poznámky pod čarou č. 11 zní:“. 

MF Upozorňujeme, že pokud dojde ke schválení změnového zákona k zákonu o přestupcích, bude 
třeba do názvu zákona doplnit slova "ve znění zákona č. xxx/201x Sb." (viz čl. 31 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády). 

Akceptováno 
 
Název zákona doplněn dle připomínky. 

 Doporučujeme na začátek materiálu dát jen slov "Návrh". Nejde o vládní návrh, protože to 
dosud neschválila vláda. 

Akceptováno 
 
Slova "Vládní návrh" nahrazena slovem 
"Návrh". 

MV Obecně:  
 Dáváme na zvážení možnost úpravy struktury navrhovaných Oddílů 1, 2 a 3 
například sloučením do jednoho ustanovení, členěného na odstavce (týkající se příslušného 
vnitrostátního orgánu a určeného nebo požadovaného jazyka) a pododstavce určující 
jednotlivé oblasti, tedy oblast osobních ochranných prostředků, oblasti plynných paliv 
a oblasti lanových drah. Nastíněnou strukturou by se rovněž předešlo neustálému opakování 
totožných pasáží předmětných ustanovení. 
 

Vysvětleno 
 
Navrhované členění právní úpravy do oddílů 
je žádoucí, neboť odpovídá struktuře zákona.   

 K názvu zákona: 
 Vzhledem k tomu, že návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti 
s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich a zákona o některých 
přestupcích, má nabýt účinnosti 1. července 2017, doporučujeme upravit název návrhu 
zákona. 

Akceptováno 
 
Název zákona doplněn o slova ", ve znění 
zákona č. xx/201x 

 K čl. I bodu 1 – k § 27: 
 V souladu s čl. 57 odst. 2 písm. a) Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
v novelizačním bodě 1 slova „V části druhé v Hlavě I Oddíl 1 včetně nadpisu zní:“ nahradit 
slovy „§ 27 včetně poznámky pod čarou zní:“, neboť nadpisy „Oddíl 1“ a „Osobní ochranné 
prostředky“ nejsou navrhovanou změnou dotčeny.   

Akceptováno 
 
Novelizační bod upraven dle návrhu 
připomínky. 

 K čl. I bodu 2 – k poznámce pod čarou č. 15: 
 Ve slově „Nařízení“ doporučujeme velké počáteční písmeno nahradit malým 
písmenem. 

Akceptováno 
 
Text upraven dle připomínky. 

ÚNMZ Oddíly 5 (tlaková zařízení) a 7 (měřidla) části druhé zákona pracují s pojmem "uvedení do 
provozu", přičemž definice tohoto pojmu chybí. 
Pojem "uvedení do provozu" není definován obecně v § 3 zákona, a to z toho důvodu, že 
rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o 
zrušení rozhodnutí Rady 93/465 EHS obecnou definici neobsahuje. Definice je uváděna až v 
konkrétních směrnicích, a to v různém znění, podle potřeb daného sektoru. 
Doporučujeme proto, aby definice uvedení do provozu, převzaté z příslušných směrnic, byly 

Akceptováno 
 
Pojem "uvedení do provozu" doplněn k 
tlakovým zařízením (§ 43), rádiovým 
zařízením (§ 46) a měřidlům (§ 48). 
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zavedeny do všech oddílů části druhé, ve kterých je tento pojem užíván, tak jak tomu již je v 
případě rekreačních plavidel a vodních skútrů (oddíl 3). 

MŽP Bez připomínek  
MZV Bez připomínek  
MK Bez připomínek  
MZD Bez připomínek  
MMR Bez připomínek  
MPSV Bez připomínek  
MO Bez připomínek  
MŠMT Bez připomínek  
MZE Bez připomínek  
VÚV Bez připomínek  
RVV Bez připomínek  
ČBÚ Bez připomínek  

V Praze 26. dubna 2017 

Vypracoval:  Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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