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IV. 
 

Odůvodnění 
 

I. Obecná část 
 
 
A) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích 
hlavních principů 
 

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána závazky České republiky vyplývajícími 
z členství v Evropské unii. Je nezbytné provést úplnou transpozici směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní výstroji a o zrušení 
směrnice Rady 96/98/ES (dále jen „směrnice 2014/90/EU“) do českého právního řádu. 
Transpoziční lhůta této směrnice uplyne 18. září 2016. 

Směrnice 2014/90/EU již odpovídá zásadám tzv. Nového legislativního rámce (dále 
též „NLF“, New legislative framework), který je výsledkem dlouhodobého úsilí unijních 
institucí o zlepšení systému regulace založeného na směrnicích tzv. nového přístupu. Cílem 
bylo vytvořit vhodný a účinný regulační model, umožňující inovaci technologií a posílení 
konkurenceschopnosti evropského průmyslu. Konkrétními unijními předpisy, vyjadřujícími 
zásady NLF, jsou nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh 
a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93, a rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady 
č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 
93/465/EHS. 

Zavedení NLF má přinést celou řadu zlepšení pro legislativu Evropské unie v oblasti 
uvádění výrobků na trh, a tudíž i pro trh samotný. Ta nejvýznamnější lze shrnout 
v následujících bodech: 

• zlepšení pravidel pro dozor nad trhem, aby lépe zajistil ochranu spotřebitelů  
i podnikatelů před nebezpečnými výrobky, včetně těch dovezených ze třetích zemí. Pozornost 
je věnována obzvlášť výrobkům, které mohou ohrozit zdraví či životní prostředí, 

• stanovení jasných a transparentních pravidel pro akreditaci subjektů 
posuzování shody, 

• zkvalitnění procesu posuzování shody a posílení důvěry v něj stanovením 
přísnějších a jasnějších pravidel pro notifikaci subjektů posuzování shody, 

• zdůraznění významu označení CE (příp. jiného specifického označení)  
a posílení jeho důvěryhodnosti, 

• zakotvení společného právního rámce pro výrobky, ze kterého bude čerpat 
budoucí legislativa, včetně definic běžně užívaných pojmů.  
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 Tím je zajištěno, že legislativa upravující jednotlivé sektory výrobků bude 
konzistentní a snadněji implementovatelná. 

Unijní úprava je obsažena ve směrnicích Evropské unie, které stanoví základní 
technické požadavky na výrobky (požadavky pak konkretizují technické normy), způsob 
ověřování těchto požadavků a označování výrobků. Splnění technických požadavků je 
standardně ověřováno soukromými osobami, které splňují určené požadavky a jsou 
notifikované Evropské komisi (tj. kontrolu neprovádí – na rozdíl od tzv. starého přístupu – 
úřad členského státu, ten provádí notifikaci a posléze kontrolu činnosti notifikované osoby) a 
splnění technických požadavků je na výrobku vyznačeno pomocí označení CE, příp. jiného 
specifického označení. V případě lodní výstroje je označení CE nahrazeno značkou shody. 
Takto označeným výrobkům nesmí členský stát bránit v jejich uvádění na trh a do provozu. 
Toto platí i pro oblast lodní výstroje používané na palubě námořních lodí. 

Na mezinárodní úrovni byly minimální technické požadavky na lodní výstroj 
stanoveny ustanoveními mezinárodních úmluv přijatých v rámci Mezinárodní námořní 
organizace (IMO), a to Mezinárodní úmluvou o mezinárodních pravidlech pro zabránění 
srážkám na moři z roku 1972 (COLREG), Mezinárodní úmluvou o zabránění znečištění z lodí 
z roku 1973 (MARPOL), Mezinárodní úmluvou o bezpečnosti lidského života na moři z roku 
1974 (SOLAS). Mezinárodní úmluvy o námořní bezpečnosti požadují, aby státy vlajky 
zajistily, že výstroj používaná na palubách lodí splňuje určité bezpečnostní požadavky a aby 
na základě toho vydávaly příslušná osvědčení. Za tímto účelem byly Mezinárodní námořní 
organizací  
a mezinárodními a evropskými normalizačními orgány vyvinuty podrobné funkční a zkušební 
normy pro určité typy lodní výstroje.  

S cílem odstranit rozdíly mezi jednotlivými členskými státy při provádění těchto 
mezinárodních norem na unijní úrovni byla posléze přijata směrnice Rady 96/98/ES ze dne  
20. prosince 1996 o námořním zařízení, která stanovila společná pravidla prostřednictvím 
jasně určeného souboru požadavků a jednotných postupů pro vydávání osvědčení. Směrnice 
96/98/ES stanovila technické požadavky a zkušební postupy odkazem na příslušná ustanovení 
mezinárodních úmluv a na ně navazující mezinárodní praxi a zajistila tak ve svých 
ustanoveních recepci mezinárodněprávní úpravy do úpravy komunitární v oblasti volného 
pohybu námořních zařízení.   

Zkušenosti s prováděním směrnice 96/98/ES nicméně ukázaly, že je nutné přijmout 
další opatření s cílem zlepšit mechanismy provádění a prosazování uvedené směrnice, 
zjednodušit právní prostředí a zaručit přitom shodné uplatňování a plnění požadavků IMO 
v celé Evropské unii. Za tímto účelem byly přijata směrnice 2014/90/EU, která s účinností od 
18. září 2016 plně nahradí stávající směrnici 96/98/ES. 

Principy navrhované právní úpravy beze zbytku reflektují principy a konkrétní cíle 
transponované směrnice 2014/90/EU. Tyto cíle a principy na evropské úrovni jsou vymezeny 
v  preambuli a úvodním ustanovení (čl. 1) směrnice 2014/90/EU. Cílem směrnice o lodní 
výstroji je posílit bezpečnost na moři a zabránit znečišťování moří pomocí jednotného 
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uplatňování příslušných mezinárodních právních nástrojů vztahujících se k vybrané lodní 
výstroji námořních lodí. Neméně podstatným cílem je zajištění volného obchodování určené 
lodní výstroje v rámci Evropské unie a odstranění překážek jejího volného pohybu na 
vnitřním trhu. Prostředkem k tomu je opět technická harmonizace spolu se zákazem, aby 
členské státy kladly překážky umístění na loď u lodní výstroje, která splňuje harmonizované 
technické požadavky za předpokladu, že tato skutečnost byla ověřena notifikovanou osobou 
provádějící postupy posuzování shody a postupy stanovené zkušebními normami a lodní 
výstroj je řádně označena. Tyto cíle samozřejmě nejsou nové, neboť směrnice 2014/90/EU 
navazuje na předchozí unijní úpravu v této oblasti, která sledovala stejné cíle, lze tedy hovořit 
primárně  
o zintenzivnění snahy po dosažení těchto cílů.  

Vedle uvedených primárních cílů sleduje směrnice 2014/90/EU i cíl spočívající  
v zajištění lepší provázanosti a přehlednosti unijního práva v této oblasti. 

Směrnice 2014/90/EU navazuje svou právní úpravu na obecný unijní předpis 
upravující některé postupy v rámci NLF – rozhodnutí č. 768/2008/ES o společném rámci pro 
uvádění výrobků na trh, které stanoví společné zásady a referenční ustanovení, jež se mají 
použít napříč odvětvovými právními předpisy, s cílem poskytnout ucelený základ pro revizi 
nebo přepracování uvedených právních předpisů. Předmětné rozhodnutí vytváří obecný 
horizontální rámec pro budoucí právní předpisy harmonizující podmínky uvádění výrobků na 
trh a je referenčním dokumentem pro stávající právní předpisy. Uvedený obecný rámec 
poskytl vhodná řešení problémů zjištěných při provádění směrnice 96/98/ES. Do směrnice 
2014/90/EU byly proto začleněny definice a referenční ustanovení rozhodnutí č. 768/2008/ES 
s úpravami, které si žádají specifické rysy odvětví lodní výstroje.  

Za účelem zajištění jednotných podmínek pro provádění směrnice 2014/90/EU se 
počítá se svěřením pravomoci přijmout prováděcí akty Komisi, přičemž v zájmu usnadnění 
harmonizovaného, urychleného a jednoduchého provádění směrnice budou tyto prováděcí 
akty mít formu nařízení Komise.  Směrnice 2014/90/EU tedy přináší novum v tom, že 
odkazuje na toto prováděcí nařízení, které bude obsahovat jednak výčet zařízení 
považovaných za lodní výstroj (výrobků podléhajících posouzení shody) a dále výčet 
mezinárodních nástrojů (dle terminologie návrhu nařízení „mezinárodních předpisů“), které se 
použijí pro stanovení technických požadavků a zkušebních postupů. Těmito mezinárodními 
nástroji jsou zejména ustanovení mezinárodních úmluv a jejich příloh (tzv. pravidla), dále 
rozhodnutí příslušných orgánů IMO a jejich změny (tzv. rezoluce) a doporučení příslušných 
orgánů IMO zachycující dobrou praxi (tzv. oběžníky). Jedná se o dokumenty technického 
charakteru upravující technické požadavky kladené na námořní plavidla a jejich výbavu a 
výstroj a veškeré zařízení související s námořní plavbou a dopravou. Předmětné prováděcí 
nařízení je prozatím ve stádiu příprav, očekává se nicméně, že by mělo vstoupit v platnost 
v září 2016. Do doby nabytí jeho účinnosti jsou nadále použitelné požadavky a zkušební 
normy pro námořní zařízení přijaté členskými státy za účelem dosažení souladu se stávající 
směrnicí 96/98/ES (ve vnitrostátním právu tedy dle stávajícího nařízení vlády č. 266/2009 Sb., 
o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů). 
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Vzhledem k tomu, že se u předkládaného návrhu nařízení vlády jedná v plném rozsahu 
o implementaci práva Evropské unie, je pro určení cílů a principů návrhu podstatné, jaké cíle 
má a na jakých principech stojí unijní úprava, tj. směrnice 2014/90/EU, neboť právě tyto cíle  
a principy budou primárními cíli i vnitrostátní implementační úpravy.  

Na vnitrostátní úrovni jsou tedy primární cíle totožné s cíli implementované unijní 
úpravy. Přistupují k nim pak ještě další sekundární cíle, které jsou specifické pro vnitrostátní 
úroveň. Základním sekundárním cílem je zde zajištění řádné implementace unijního práva, 
tedy naplnění závazků, které České republice plynou z jejího členství v Evropské unii. 
Hlavním projevem tohoto cíle je požadavek na zapracování požadavků směrnice do 
vnitrostátního práva řádně a včas, tj. ve směrnicí stanovené lhůtě (do 18. září 2016). Při tvorbě 
návrhu nařízení vlády je vnitrostátní výkonná moc vázána cíli stanovenými na unijní úrovni. 
Tyto základní cíle nelze modifikovat. 

Dalším cílem (který v zásadě plyne z cíle předchozího) je vyloučení komplikací při 
umisťování na loď u té lodní výstroje, u níž bylo posouzení shody provedeno v České 
republice. Při neexistenci nové implementační vnitrostátní právní úpravy by mohly vzniknout 
problémy jak při postupu posuzování shody, tak zejm. při zabezpečování nové notifikace 
stávajícího subjektu provádějícího posuzování shody. Tyto skutečnosti by poté mohly působit 
problémy při umisťování nově posouzené lodní výstroje (zejm. v jiných členských státech). 

Pro zajištění řádné implementace směrnice 2014/90/EU není dostatečná pouhá 
novelizace stávajícího nařízení vlády č. 266/2009 Sb., ale je nutné přijmout nařízení vlády 
nové (viz podrobné odůvodnění v části D)). 

 
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, § 5 odst. 1 a 2, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8 
odst. 2 a 4, § 11, § 12 odst. 1, § 15 odst. 2, § 23 odst. 3, § 41 odst. 1 a § 50 odst. 5 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  

Návrh dokončuje plnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/90/EU do českého právního řádu. Návrh obsahuje pouze ustanovení nutná k zajištění 
řádné transpozice. Nedochází k nežádoucímu rozšiřování obsahu implementovaných norem, 
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tzv. gold-platingu. Návrh je v souladu s výše uvedeným předpisem, k němuž není ke dni 
předložení návrhu evidována žádná judikatura Soudního dvora Evropské unie. 

Navrhovaná právní úprava zohledňuje rovněž vybrané zásady práva Evropské unie –  

S ohledem na výše uvedené je navržená právní úprava plně slučitelná s právem 
Evropské unie. 
 
D) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho 
změny 

Ve vnitrostátním právu dlouho neexistovala právní úprava, která by stanovila zvláštní 
požadavky na lodní (námořní) výstroj. Požadavky na námořní zařízení byly stanoveny pouze 
mezinárodními úmluvami.  

S ohledem na specifické postavení České republiky jako vnitrozemského státu a státu, 
který v současné době nemá námořní flotilu, bylo při notifikaci stávající transpozice směrnice 
Rady 96/98/ES ze dne 20. prosince 1996 o námořním zařízení při vstupu České republiky do 
Evropské unie původně využito odkazu na některé vnitrostátní právní předpisy (zejména 
zákona č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů) a mezinárodní 
úmluvy, čímž však byla zohledněna pouze mezinárodně-právní dimenze směrnice o 
námořním zařízení. 

Na podzim 2008 bylo Ministerstvo dopravy upozorněno Českou obchodní inspekcí na 
skutečnost, že výše uvedený způsob transpozice ji znemožňuje spolupráci v rámci evropského 
systému kontrolních orgánů členských států Evropské unie a aplikaci nástrojů dozoru podle 
zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Na základě analýzy správní a podnikatelské praxe tedy vyvstala potřeba zareagovat na 
vzniklou situaci, jejímž výsledkem bylo přijetí nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických 
požadavcích na námořní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, které bylo vydáno jako 
prováděcí předpis k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tímto předpisem byla zároveň 
komplexním způsobem transponována směrnice 96/98/ES o námořním zařízení.  

S ohledem na významné posuny v unijním právu upravujícím nový přístup (NLF) pro 
jednotlivé výrobky jako celku (viz výše) přistoupila vláda ke zpracování nové zákonné 
úpravy, kterou představuje zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků 
při jejich dodávání na trh, který tak tvoří společný právní rámec pro posuzování shody 
vybraných výrobků. Specifická ustanovení jednotlivých směrnic mají být podle tohoto zákona 
zakotvena v nařízeních vlády vydaných k jeho provedení.  Zákon obsahuje i specifickou 
úpravu týkající se některých povinností při posuzování shody u lodní výstroje, která již 
reflektuje novou směrnici 2014/90/EU a které nebylo možné zahrnout do prováděcího 
právního předpisu. Předkládaný návrh nařízení vlády je navržen k provedení právě tohoto 
zákona. S ohledem na tuto skutečnost nepostačuje pouhá novelizace stávajícího nařízení vlády 
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č. 266/2009 Sb., jelikož tento předpis provádí zákon č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky  
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Je tedy nutné přijmout 
nařízení vlády nové. Přijetím návrhu nařízení vlády dojde k úplné transpozici směrnice 
2014/90/EU do vnitrostátního právního řádu.  

 
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 nemá žádné další náklady na veřejné rozpočty, neboť mechanismy, jichž návrh 
nařízení využívá, jsou již v současné době zavedeny. V souvislosti s aplikací nové právní 
úpravy se nepředpokládá ani navýšení objemu státního dozoru a vzniku nákladů s tím 
spojených. S ohledem na skutečnost, že v sobě navrhovaná úprava zahrnuje náležité 
provedení směrnice o lodní výstroji, představuje splnění závazků plynoucích České republice 
z jejího členství v Evropské unii, a tím zabraňuje možnosti uvalení finančních sankcí a 
možnosti vzniku finančních dopadů spojených se žalobami podávanými adresáty směrnice. 

Pro podnikatelské prostředí nová právní úprava znamená udržení a zároveň i posílení 
konkurenceschopnosti českých výrobců a dovozců v oblasti výrobků, jichž se směrnice týká, 
při obchodování s ostatními členskými státy Evropské unie. V případě nepřizpůsobení se 
novým požadavkům Evropské unie by se jejich výrobky mohly stát v rámci vnitřního trhu 
v podstatě neobchodovatelnými z důvodu jejich nesouladu s harmonizovanými technickými 
požadavky. Navíc je vhodné uvést, že předkládaný návrh nařízení nevymezuje konkrétní 
technické požadavky ani postupy pro jejich ověření dle zkušebních norem, pouze odkazuje 
v tomto směru na připravovaný přímo použitelný předpis Evropské unie, jenž stanoví 
aplikovatelné mezinárodní nástroje (dle terminologie návrhu „mezinárodní předpisy“).  

Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava řeší problematiku lodní výstroje u námořních 
plavidel, lze v podmínkách České republiky hovořit o marginálních dopadech návrhu na 
regulované subjekty. Okruh lodí, na které se vztahuje navrhovaná úprava, vymezuje § 38 
zákona č. 90/2016 Sb., podle něhož se pro účely posuzování shody lodí rozumí námořní 
plavidlo s vlastním pohonem určené k námořní plavbě za účelem přepravy nákladů nebo 
cestujících nebo přepravy nákladu a cestujících plující pod vlajkou České republiky nebo 
jiného členského státu Evropské unie. Ačkoliv tedy právní úprava směrnice 2014/90/EU cílí 
zejména na obchodní námořní lodě, nelze vyloučit ani dopad navrhované úpravy na námořní 
jachty, a to za podmínky, že tyto jachty jsou v souladu s § 13a odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., 
o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů, vybaveny lodní výstrojí podle příslušných 
námořních úmluv (zejména úmluva COLREG).  Dopady na jednotlivé typy lodí nicméně 
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nelze obecně posoudit, neboť věcný rozsah úpravy se bude odvíjet vždy od konkrétního prvku 
lodní výstroje, kterým bude příslušné plavidlo vybaveno. 

 V oblasti posuzování shody vybraných námořních zařízení působí v současné době 
v České republice od r. 2014 jediný oznámený (notifikovaný) subjekt oprávněný provádět 
posouzení shody těchto výrobků podle stávajícího nařízení vlády č. 266/2009 Sb. – Vojenský 
technický ústav, s. p. Od roku 2014 nicméně nebylo tímto subjektem provedeno prozatím 
žádné posouzení shody lodní výstroje. V souvislosti s novou směrnicí 2014/90/EU a 
s přijímanou implementační úpravou bude potřeba u tohoto oznámeného subjektu provést 
opětovně notifikační proceduru. Oznamujícím orgánem je Úřad pro technickou normalizaci, 
metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“). 

Návrh nemá sociální dopady, zejména dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby 
sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny.  

Negativní dopady na životní prostředí se nepředpokládají. Lze naopak očekávat dílčí 
pozitivní dopady na životní prostředí související s větší ekologičností provozu lodí opatřených 
lodní výstrojí podle nových požadavků. Nová právní úprava přinese potenciální zvýšení 
bezpečnosti v námořní dopravě a tím předcházení nehodám v lodní dopravě s možnými 
vážnými důsledky, mezi které patří i znečištění mořského prostředí. 

 
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“. 

Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, který se týká výhradně 
problematiky dodávání lodní výstroje na trh a souvisejících činností. Lze proto v souladu 
s bodem 3.3 metodiky konstatovat, 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 
 

Navrhovaná právní úprava se ochrany soukromí a osobních údajů dotýká pouze 
okrajově. Návrh předpokládá v  přesně vymezených případech uvádění základních 
identifikačních údajů na lodní výstroji, konkrétně jména a adresy výrobce nebo dovozce. 
V uvedeném případě jde o unijní požadavek vyplývající z čl. 12 odst. 7 a čl. 14 odst. 1 
směrnice 2014/90/EU. Primární povinnost těchto subjektů uvádět v určitých případech jejich 
identifikační údaje je při tom vždy dána ustanoveními zákona (zákona č. 90/2016 Sb.,  
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh), přičemž návrh nařízení 
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vlády tyto údaje v rámci zákonného zmocnění pouze konkretizuje tak, aby došlo nejen 
k naplnění zmocnění, ale i k naplnění požadavků unijního práva – směrnice 2014/90/EU. 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá žádné sdělování osobních údajů úřadům 
nebo předávání osobních údajů mezi úřady. Riziko zneužití osobních údajů nebo nechtěných 
zásahů do soukromí je tedy velmi malé. 
 
H) Zhodnocení korupčních rizik 
 

Při hodnocení korupčních rizik je třeba vycházet ze skutečnosti, že návrh je 
prováděcím předpisem zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh. Návrh sám nestanoví pravomoci ani působnost státních orgánů; pouze 
specifikuje podrobnosti předvídané zákonnou úpravou pro konkrétní skupinu výrobků. Činí 
tak v míře nezbytně nutné pro naplnění cíle úpravy a dosažení řádné transpozice směrnice 
Evropské unie do českého právního řádu. 

Množina upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů jsou primárně 
vymezeny v příslušném zákoně. Kompetentní orgány veřejné správy, tj. Česká obchodní 
inspekce (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. 

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. K transparentnosti v oblasti oznamování subjektů posuzování 
shody ÚNMZ přispívá fakt, že oznámení, jejich změny a zrušení jsou uvedeny ve veřejně 
přístupné databází NANDO, spravované Evropskou komisí. Informace o veškerých 
činnostech ÚNMZ v této oblasti je dále součástí každoročně předkládané a zveřejňované 
výroční zprávy. 

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že navrhovaná právní úprava nezakládá 
možnost vzniku korupčních příležitostí. 
 
I) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

Návrh nepředpokládá žádné dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
 
 

II. Zvláštní část 
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K § 1 

Úvodní ustanovení vymezuje obsah navrhované právní úpravy, který reflektuje zejména 
zmocňovací ustanovení uvedené v § 4 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 
stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (dále jen „zákon“).  

Vzhledem k tomu, že předmětný návrh nařízení vlády transponuje do vnitrostátního právního 
řádu směrnici 2014/90/EU, obsahuje § 1 referenční odkaz na tuto unijní úpravu v souladu  
s čl. 39 odst. 1 směrnice. 

K § 2 

Ustanovení § 2 vymezuje v souladu s § 4 zákona výrobky určené k posuzování shody 
v režimu nového zákona. Pro zjednodušení textu se pro výrobky určené k posuzování shody 
zavádí legislativní zkratka „výrobek“.  

Pojem „výrobek“ je pozitivně vymezen v souladu s čl. 3 transponované směrnice 2014/90/EU 
a je jím lodní výstroj, která je nebo má být umístěna na palubě lodi a která bude uvedena 
v připravovaném prováděcím nařízení Komise upravujícím požadavky na návrh, provedení  
a umístění lodní výstroje a zkušební normy pro lodní výstroj, což vyplývá z čl. 35 odst. 2 
směrnice 2014/90/EU.  

K § 3 

Ustanovení § 3 odst. 1 obsahuje odkaz na prováděcí nařízení Komise, v němž budou 
v souladu s čl. 4 odst. 1 a 4 směrnice 2014/90/EU uvedeny příslušné mezinárodní smlouvy, 
rozhodnutí (tzv. rezoluce) a jiné akty (tzv. oběžníky – doporučení příslušných orgánů IMO 
zachycující dobrou praxi) Mezinárodní námořní organizace a zkušební normy. Pro tyto akty 
zavádí návrh nařízení legislativní zkratku „mezinárodní předpisy“. Obsahem těchto aktů jsou 
jak technické požadavky kladené na lodní výstroj, jejichž splnění podléhá v souladu s § 5  
odst. 1 zákona postupu posuzování shody, tak konkrétní normy pro přezkušování těchto 
požadavků.  

Odstavec 2 upravuje způsob prokazování splnění těchto požadavků, a to odkazem na zkušební 
normy a postupy posuzování shody uvedené v příloze č. 1 k navrhovanému nařízení. 

K § 4 

Ustanovení § 4 stanoví v intencích zmocnění v § 6 odst. 2 a § 7 zákona lhůtu pro uchovávání 
technické dokumentace, která je v souladu se zákonem závazná jak pro výrobce, tak pro jeho 
zplnomocněného zástupce, je-li ustaven. Toto ustanovení může být navíc relevantní také pro 
dovozce nebo distributory, jsou-li dle § 10 zákona považováni za výrobce. Období 
uchovávání technické dokumentace je stanoveno v souladu s čl. 12 odst. 4 a čl. 13 odst. 3 
písm. a) směrnice 2014/90/EU.  

K § 5 
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Ustanovení § 5 provádí § 6 odst. 3 a § 8 odst. 4 zákona a v souladu s čl. 12 odst. 7 a čl. 14 
odst. 1 směrnice 2014/90/EU stanoví, jaké údaje a informace musí výrobce a dovozce uvádět 
na výrobku. Tyto údaje se týkají nejen výrobku samotného, ale i identifikace osoby výrobce 
nebo dovozce. V případě identifikace osob pracuje text návrhu v souladu s novou koncepcí 
občanského zákoníku pouze s pojmem „jméno“, který zahrnuje jak příjmení fyzické osoby  
(§ 77 NOZ), tak název právnické osoby (§ 132 odst. 1 NOZ). 

Odstavec 3 v souladu s § 6 odst. 3 zákona transponuje čl. 12 odst. 8 směrnice 2014/90/EU. 

K § 6 

Ustanovení § 6 provádí § 11 zákona. Doba, po kterou jsou hospodářské subjekty (tj. výrobci, 
zplnomocnění zástupci, dovozci a distributoři) povinny identifikovat hospodářský subjekt, 
který jim výrobek dodal nebo kterému výrobek dodaly, v souladu s čl. 14 odst. 4 směrnice 
2014/90/EU, odpovídá době očekávané životnosti výrobku, přičemž nesmí být kratší než 10 
let od umístění značky shody na výrobek.  
 
K § 7 
Ustanovení § 7 v návaznosti na § 6 odst. 2 zákona a v souladu s čl. 16 směrnice 2014/90/EU 
stanoví, že EU prohlášení o shodě se vypracovává a jeho kopie se přikládá ke všem 
výrobkům. 

Odstavec 2 upravuje dobu pro uchovávání EU prohlášení o shodě jednotlivými 
hospodářskými subjekty dle zmocnění v § 6 odst. 2, § 7 a § 8 odst. 2 písm. b) zákona. 
Povinnost uchovávat EU prohlášení o shodě po stanovenou dobu se týká jak výrobce nebo 
jeho zplnomocněného zástupce, tak i dovozce. Může se navíc týkat i distributora, je-li dle § 
10 zákona považován za výrobce. Předmětnou dobu uchovávání EU prohlášení o shodě 
stanoví čl. 12 odst. 4 a čl. 13 odst. 3 písm. a) směrnice 2014/90/EU.  

K § 8 

Ustanovení § 8 v souladu se zmocněním v § 15 odst. 2 (ve vazbě na § 41 odst. 2) zákona 
určuje pravidla pro umisťování značky shody. Značka shody je specifickým označením, které 
u lodní výstroje nahrazuje označení CE. V souladu s čl. 10 odst. 1 směrnice 2014/90/EU ji lze 
umístit i na výrobní štítek výrobku, obal nebo přiložené doklady, příp. začlenit do 
programového vybavení, je-li výrobek softwarem vybaven. Podmínkou pro umístění značky 
shody je ověření splnění stanovených požadavků u výrobku, a to podle zkušebních norem a 
postupem posuzování shody.  

K § 9 

Ustanovení § 9 v návaznosti na § 50 odst. 5 zákona blíže specifikuje zákonný výčet 
formálních nedostatků, jejichž nedodržení umožňuje orgánu dozoru rozhodnout o přijetí 
ochranných opatření podle § 50 odst. 4 zákona. Navržená úprava se opírá o čl. 29 odst. 1 
směrnice 2014/90/EU. 
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K § 10 

Ustanovení § 10 v intencích zmocnění v § 23 odst. 3 zákona konkretizuje požadavky na 
oznámené subjekty týkající se jejich technické vybavenosti a personálního obsazení, a to 
formou výlučného odkazu na příslušné technické normy, jejichž požadavky musí oznámené 
subjekty splňovat. Uvedení indikativního odkazu není z hlediska požadavků na jasnost  
a srozumitelnost právního předpisu v daném případě vhodné. V případě uvedení indikativního 
odkazu by totiž shoda s příslušnými technickými normami byla pro oznámené subjekty jen 
jedním ze způsobů, jak tyto požadavky splnit, což je v rozporu s body 18 a 19 přílohy III 
směrnice 2014/90/EU, kterou předmětné ustanovení transponuje.  

Odstavec 2 upravuje způsob zpřístupnění příslušných technických norem veřejnosti. 

K § 11 

Přechodné ustanovení reflektuje čl. 40 odst. 2 směrnice 2014/90/EU a umožňuje do doby, než 
vstoupí v platnost připravované prováděcí nařízení Komise, aplikovat požadavky a postupy 
prokazující jejich splnění uvedené v nařízení vlády č. 266/2009 Sb. 

K § 12 

Navrhované nařízení vlády nahrazuje v současné době platnou právní úpravu obsaženou 
v nařízení vlády č. 266/2009 Sb., o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů. 

K § 13 

S ohledem na skutečnost, že transpoziční lhůta směrnice 2014/90/EU uplyne dnem 18. září 
2016, navrhuje se stanovit datum nabytí účinnosti nařízení vlády na 18. září 2016. 

K příloze č. 1 

V příloze č. 1 je upravena problematika postupů posuzování shody v souladu se zmocněním 
vymezeným v § 4 písm. a) zákona. Konkrétní moduly, jež se pro posuzování shody 
jednotlivých výrobků použijí, stanoví prováděcí nařízení Komise upravující požadavky na 
návrh, provedení a umístění lodní výstroje a zkušební normy. Tuto skutečnost zohledňuje 
rovněž návrh nařízení v příloze č. 1 části A bodě 1. Přípustné kombinace modulů posuzování 
shody však stanoví již v obecné rovině čl. 15 odst. 2 směrnice 2014/90/EU, což zohledňuje 
rovněž návrh nařízení v příloze č. 1 části A bodě 2.  

Podrobná pravidla pro postupy posuzování shody vztažená k jednotlivým modulům jsou 
obsažena v příloze II směrnice 2014/90/EU, která přejímá úpravu přílohy II rozhodnutí  
č. 768/2008/ES s dílčími odlišnostmi specifickými pro posuzování lodní výstroje podle 
jednotlivých modulů. 

Z důvodu úspornosti a přehlednosti normativního textu příloha č. 1 návrhu nařízení vlády 
nepřepisuje text přílohy II rozhodnutí č. 768/2008/ES, pouze na předmětnou úpravu závazně 
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odkazuje a explicitně stanoví jen specifika – zvláštní pravidla pro posuzování podle 
jednotlivých modulů a odlišnosti vztahující se k posuzování shody u lodní výstroje. 

K příloze č. 2 

V návaznosti na zmocnění uvedené v § 41 odst. 1 zákona se stanoví grafické znázornění 
značky shody. Jedná se o transpozici přílohy I směrnice 2014/90/EU. 
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