
 
  VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM  
 

 
Návrh nařízení vlády o lodní výstroji  
 
Podle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dopravy dne 1. června 2016, 
s termínem dodání stanovisek do 22. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 
 
 
Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

Zásadní připomínka: 

 Dle Předkládací zprávy řeší úprava v předloženém návrhu 
nařízení vlády problematiku lodní výstroje u námořních 
obchodních lodí. Dle našeho názoru tato skutečnost však zcela 
jednoznačně z předloženého textu návrhu, ani z Důvodové 
zprávy neplyne. V návrhu není postaveno na jisto, zda se 
nevztahuje i na jiné lodě než ty v Předkládací zprávě zmiňované 
(tj. námořní obchodní lodě). Např. z pohledu gesce MŠMT nám 
není jasný vztah dané úpravy ke sportovním lodím. 

Vzhledem k výše uvedenému žádáme v textu návrhu právního 
předpisu vymezit, k jakým lodím se daná úprava vztahuje, resp. 
jasně zakotvit, že se návrh vztahuje pouze na námořní obchodní 
lodě. Obdobně doporučujeme upravit i Důvodovou zprávu (např. 
s vyjasněním vztahu úpravy ke sportovním lodím, např. 
námořním sportovním jachtám). 

akceptováno 

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 cílí zejména 
na obchodní námořní lodě, nelze vyloučit ani její dopad na námořní 
jachty, pokud tyto jachty musí být vybaveny lodní výstrojí podle 
příslušných námořních úmluv (§ 13a odst. 2 zákona č. 61/2000 Sb., o 
námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů).  

Dopady na jednotlivé typy lodí nicméně nelze obecně posoudit, neboť 
věcný rozsah úpravy se bude odvíjet vždy od konkrétního prvku lodní 
výstroje, kterým bude příslušné plavidlo vybaveno. O které výrobky 
(lodní výstroj) přesně se bude jednat, určí připravované prováděcí 
nařízení Komise.  

V uvedeném směru byla doplněna obecná část důvodové zprávy a 
rovněž došlo ke zpřesnění textu předkládací zprávy materiálu. 

Ministerstvo Zásadní připomínka: neakceptováno 
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spravedlnosti Předložený materiál představuje prováděcí právní předpis 
k zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh. Dotčený návrh nařízení vlády 
zároveň do českého právního řádu transponuje směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 2014/90/EU ze dne 23. července 
2014 o lodní výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES. 
Transpoziční lhůta Směrnice uplyne 18. září 2016 (s tímto datem 
je spjato též nabytí účinnosti návrhu nařízení vlády). Směrnice  
a potažmo návrh nařízení vlády odkazuje na unijní prováděcí 
nařízení, které bude obsahovat jednak výčet zařízení 
považovaných za lodní výstroj (výrobků podléhajících 
posouzení shody) a dále výčet mezinárodních nástrojů, které se 
použijí pro stanovení technických požadavků a zkušebních 
postupů. Nicméně v současné době je předmětné prováděcí 
nařízení ve stádiu příprav. Podle informací uvedených 
v odůvodnění návrhu nařízení vlády se očekává, že by prováděcí 
nařízení mělo vstoupit v platnost v září 2016. 

Potřebné prováděcí unijní nařízení v současné době ještě 
neprošlo řádným legislativním procesem a je otázkou v jaké 
podobě a zda vůbec bude přijato. Pokud budeme předpokládat, 
že toto prováděcí nařízení projde legislativním procesem, bude 
vydáno  
a vejde v platnost až po 18. září 2016, nastane mezidobí, ve 
kterém se (dle § 11 návrhu nařízení vlády) použije stávající 
právní úprava – tu ovšem návrh nařízení vlády s účinností od 18. 
září 2016 zrušuje. Předkladatel tak připouští, že se po určitou 
dobu budou právní vztahy v oblasti lodní výstroje řídit již 
zrušeným nařízením vlády, což považujeme za nepřípustné.  

S ohledem na výše uvedené považujeme za nevyhnutelné 
ponechat nezbytně nutnou část nařízení vlády č. 266/2009 Sb.,  
o technických požadavcích na námořní zařízení, ve znění 
pozdějších předpisů, účinné, a to do doby, kdy bude prováděcí 
unijní nařízení platné a účinné.  

Tento problém bude nutné zohlednit jak v přechodných, tak ve 

na základě vysvětlení poskytnutého níže byla připomínka označena jako 
doporučující 

Problematikou přechodných ustanovení se zabývá čl. 51 Legislativních 
pravidel vlády, kde je příkladmo vyjmenováno, co může být 
přechodnými ustanoveními stanoveno. Předkladatel je toho názoru, že 
přechodné ustanovení obecně řeší vztah nového a zrušovaného 
(původního) právního předpisu. Tuto (faktickou) situaci řeší i § 11 
návrhu nařízení vlády. Legislativní pravidla vlády ani odborná literatura 
(např. Příprava návrhů právních předpisů: Kněžínek, J; Mlsna, P; 
Vedral, J. Úřad Vlády ČR, 2010) předkladatelem zvolený postup 
nezakazují. Dle zmíněné publikace je prostřednictvím přechodných 
ustanovení možno řešit pouze vztah dosavadní a nové právní úpravy. 
Z ustanovení musí být dále jednoznačné, na které právní vztahy se 
vztahuje a v jakém rozsahu. Předkladatel má za to, že tato pravidla byla 
dodržena. 

Připomínkové místo vyjadřuje pochybnost nad tím, zda bude vůbec 
unijní nařízení přijato. Tato skutečnost však vyplývá přímo ze směrnice, 
a to čl. 35 odst. 2, kde se předvídá určení „příslušných požadavků na 
návrh, zhotovení a funkčnost a zkušební normy stanovených v 
mezinárodních nástrojích“, a to u každé lodní výstroje. Dle čl. 35 odst. 5 
směrnice se tento akt přijme ve formě nařízení Komise. S tímto unijním 
aktem počítá i přechodné ustanovení v čl. 40 směrnice, podle něhož 
„požadavky a zkušební normy pro námořní zařízení použitelné dne 18. 
září 2016 podle ustanovení vnitrostátního práva přijatých členskými 
státy za účelem dosažení souladu se směrnicí 96/98/ES jsou i nadále 
použitelné až do data, kdy vstoupí v platnost prováděcí akty uvedené v 
čl. 35 odst. 2.“  

Předkladatel se pravidelně informuje o stavu legislativního procesu při 
přijímání unijního nařízení, nicméně podle aktuálních informací nebude 
ke dni 18. září 2016 (účinnost) unijní nařízení publikováno v Úředním 
věstníku Evropské unie. Tento fakt učiní velkou část ustanovení 
směrnice v podstatě neaplikovatelnými, jelikož např. po určitou 
přechodnou dobu nebude jasné, na jaké výrobky se směrnice vztahuje. 
To je nutně i problémem nařízení vlády, které směrnici transponuje. Bez 
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zrušovacích ustanoveních, přičemž není vyloučena ani úprava 
dalších ustanovení návrhu nařízení vlády takovým způsobem, 
aby se předešlo duplicitní, a tím pádem nežádoucí, právní 
úpravě.  

přímo použitelného unijního nařízení je tedy i vnitrostátní prováděcí 
předpis de facto neaplikovatelný. Dle navrhovaného § 11 se po 
přechodnou dobu nepoužijí všechna ustanovení zrušovaného nařízení 
vlády č. 266/2009 Sb., ale pouze některá, ve zbytku se plně uplatní nová 
právní úprava.  

Skutečnost, že se po určitou omezenou dobu na některé právní vztahy 
aplikuje již zrušený právní předpis, je dle předkladatele standardní 
legislativní postup, k jehož uplatnění slouží právě institut přechodných 
ustanovení.  

Pokud jde o doporučující připomínky, předkladatel převážnou část 
z nich akceptoval a byly zapracovány do textu návrhu právního 
předpisu. 

odbor 
kompatibility 
Úřadu vlády 
České 
republiky 

Zásadní připomínky: 

Po stránce formální: 

1. Upozorňujeme na nesoulad rozdílové a srovnávací tabulky 
pokud jde o výkaznictví k čl. 2 odst.1, 6 a 22, čl. 3 odst. 1, čl. 5 
odst. 2, čl. 12 odst. 1 a 3, čl. 16, čl. 17 odst. 2, čl. 35 odst. 2, čl. 
39 a čl. 40 odst. 1 směrnice 2014/90/EU. Navrhujeme upravit. 

akceptováno  

 

 2. Zrušované nařízení vlády č. 266/2009 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, se objevuje také pří výkaznictví transpozice směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2002/59/ES, kterou se stanoví 
kontrolní a informační systém Společenství pro provoz plavidel 
a kterou se zrušuje směrnice Rady 93/75/EHS. Navrhujeme 
aktualizovat výkaznictví. 

akceptováno 

Odkaz na zrušované nařízení vlády je při vykazování transpozice 
směrnice 2002/59/ES na nadbytečný, jelikož transpozice je již zajištěna 
prostřednictvím jiných vnitrostátních ustanovení. Odkaz na předmětné 
nařízení vlády bude tedy vypuštěn. 

 3. Navrhujeme opravit výkaznictví ve srovnávací tabulce ke 
směrnici 2014/90/EU, pokud jde o čl. 2 odst. 20 a čl. 18 odst. 2. 

akceptováno 

 Po stránce materiální: 

Obecně 

1. Navrhujeme lépe vykázat transpozici čl. 5 odst. 2, čl. 12 odst. 

akceptováno částečně 

k čl. 5 odst. 2: Transpozice je dle předkladatele vykázána dostatečně, a 
to prostřednictvím § 24 odst. 1 písm. h) zákona č. 61/2000 Sb., o 
námořní plavbě. Předmětné požadavky, které musí lodní výstroj 
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5 věta třetí, čl. 13 odst. 1 a čl. 30 odst. 5 a 6 směrnice 
2014/90/EU. 

splňovat, jsou stanoveny v mezinárodních nástrojích, kterými jsou 
mezinárodní smlouvy uvedené v § 24 odst. 1 písm. h) zákona č. 
61/2002. Čl. 5 odst. 2 navíc svěřuje Komisi pravomoci k zajištění 
jednotného uplatňování uvedených opatření. V souladu s čl. 35 odst. 5 
směrnice by taková opatření měla mít formu nařízení Komise, tedy 
přímo použitelného unijního předpisu. 

k čl. 12 odst. 5 věta třetí: V návaznosti na uplatněnou připomínku bude 
upravena rozdílová tabulka, a to tak, že bude u přílohy č. 1 nařízení 
vlády na pravou stranu tabulky doplněn čl. 12 odst. 5 věta třetí směrnice. 

k čl. 13 odst. 1: Srovnávací tabulka bude doplněna o § 39 odst. 2 zákona 
č. 90/2016. Z textu předmětného ustanovení lze dovodit, že jmenování 
zplnomocněného zástupce předpokládá určení jeho jména a adresy. 
Tento předpoklad vychází z požadavku na určitost a srozumitelnost 
právního jednání. Nadto uvádíme, že k doslovné směrnicové úpravě 
tohoto ustanovení v návrhu nařízení vlády neexistuje zákonné zmocnění.  

čl. 30 odst. 5 a 6: Příslušný článek směrnice bude ve srovnávací tabulce 
rozdělen na jednotlivá ustanovení, přičemž čl. 30 odst. 5 bude vykázán 
jako nerelevantní z hlediska transpozice (jedná se o činnost Komise) a 
čl. 30 odst. 6 jako fakultativní (jedná se o možnost členského státu). 

 2. Žádáme blíže objasnit transpozici směrnice 2014/90/EU: 

• čl. 9 odst. 2 a 4 (značka shody);  
• čl. 11 odst. 1 věta druhá (obdobné použití čl. 9 a 10 

směrnice v případě použití elektronického 
identifikátoru); 

• čl. 16 odst. 4 (kopie EU prohlášení o shodě je 
uchovávána na palubě, dokud uvedená výstroj není 
z lodi odstraněna); 

• čl. 32 (výjimky pro výjimečné okolnosti); 
• čl. 34 odst. 2 (účast na práci odvětvové skupiny); 
• příloha I poslední věta (malá zařízení); 
• příloha III bod 17. (podíl na činnostech koordinační 

akceptováno částečně 

k čl. 9 odst. 2: Předkladatel je toho názoru, že transpozice je vykázána 
dostatečně, a to prostřednictvím § 15 odst. 1 § 41 odst. 1 zákona č. 
90/2016 Sb. Pokud platí, že se namísto označení CE pro lodní výstroj 
použije značka shody, uplatní se pro značku shody i pravidlo obsažené v 
§ 51 odst. 1, tedy že označením CE smí být opatřen pouze výrobek, u 
kterého je umístění tohoto označení stanoveno nařízením vlády. Lze 
upozornit rovněž na ustanovení § 53 odst. 1 písm. a) a § 54 odst. 1 písm. 
a) týkajících se sankcí, podle nichž je přestupkem/ správním deliktem 
pokud subjekt „užije neoprávněně označení CE, jiné stanovené označení 
podle prováděcího právního předpisu vydaného k provedení tohoto 
zákona nebo označení podle příslušného nařízení Evropské unie“. 
Z výše uvedeného je zřejmé, že se obecná pravidla pro užívání označení 
CE použijí i pro „jiné stanovené označení“, kterým může být i značka 
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skupiny). shody.  

k čl. 9 odst. 4: Předmětné ustanovení odkazuje na čl. 30 odst. 1, 3, 4, 5 a 
6 nařízení č. 765/2008/ES. Transpozici jednotlivých odstavců lze přitom 
vykázat prostřednictvím ustanovení zákona č. 90/2016 Sb. Nařízení se 
sice týká označování CE, předkladatel si ale znovu dovoluje odkázat na 
§ 41 odst. 1 a 2 zákona č. 90/2016 Sb., podle nichž se „namísto označení 
CE pro lodní výstroj použije značka shody“ a „ustanovení § 15 odst. 2 až 
4 platí pro značku shody obdobně.“ 

• čl. 30 odst. 1 – transpozice zajištěna prostřednictvím § 6 odst. 2 
a § 7 zákona č. 90/2016 Sb. 

• čl. 30 odst. 3 – transpozice zajištěna prostřednictvím § 15 odst. 
1 a § 41 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. 

• čl. 30 odst. 4 – transponováno prostřednictvím § 15 odst. 1 a § 
41 odst. 1 zákona č. 90/2016 Sb. 

• čl. 30 odst. 5 – transponováno prostřednictvím § 53 odst. 1 
písm. a) a § 54 odst. 1 písm. a) zákona č. 90/2016 Sb.  

• čl. 30 odst. 6 - transpozice zajištěna prostřednictvím § 50, § 53 
odst. 1 písm. a), § 54 odst. 1 písm. a) a § 55 zákona č. 90/2016 
Sb.  

K přímému promítnutí čl. 9 odst. 4 směrnice 2014/90/EU do návrhu 
nařízení vlády navíc neexistuje zákonné zmocnění. § 41 odst. 1 zákona 
umožňuje pouze stanovit podobu grafické podoby značky shody.  

k čl. 11 odst. 1 větě druhé: Pokud jde o elektronické identifikátory 
nahrazující značku shody, je Komisi svěřena pravomoc unijním 
nařízením stanovit vhodná technická kritéria, pokud jde o návrh, 
provedení, umístění a používání elektronických identifikátorů. 
Předkladatel se tedy domnívá, že pravidla pro umisťování 
elektronických identifikátorů budou stanovena přímo použitelným 
předpisem a proto není dané ustanovení potřeba dalším způsobem 
vykazovat. Předkladatel navíc upozorňuje na to, že pro úpravu výše 
zmíněných otázek nařízením vlády neexistuje zákonné zmocnění. § 41 
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odst. 3 zákona č. 90/2016 Sb. pouze stanoví, že „značka shody může být 
nahrazena elektronickým identifikátorem, jsou-li splněny podmínky 
právních předpisů Evropské unie.“ 

k čl. 16 odst. 4: V návaznosti na uplatněnou připomínku bude 
ustanovení ve srovnávací tabulce vykázáno prostřednictvím § 40 odst. 2 
zákona č. 90/2016 Sb. a § 24 odst. 1 písm. h) a § 25 odst. 1 písm. a) 
zákona č. 61/2000. 

k čl. 32: Předkladatel souhlasí s tím, že znění předmětného ustanovení je 
z hlediska transpozice poněkud problematické a velmi nejasné. Nutno 
však upozornit na to, že není možné zde uvedená pravidla transponovat 
na úrovni prováděcího právního předpisu. Předmětné ustanovení bude 
tedy prozatím vykázáno jako fakultativní a touto otázkou se předkladatel 
bude zabývat u příležitosti novelizace zákona o námořní plavbě. 

k čl. 34 odst. 2 a k příloze III bodu 17: V návaznosti na uplatněnou 
připomínku bude předmětné ustanovení ve srovnávací tabulce doplněno 
o odkaz na § 36 odst. 4 zákona č. 90/2016 Sb.  

k příloze I poslední větě: Ustanovení směrnice je dle názoru 
předkladatele vágní. Při výkladu je třeba uvážit i předchozí větu, podle 
níž musí mít značka shody alespoň 5mm. Na základě věcného posouzení 
je předkladatel toho názoru, že neexistuje případ, kdy by výrobek 
opatřovaný značkou shody měl méně, než 5mm (navíc, pokud není 
možné značkou shody označit samotný výrobek, je dle směrnice 
přípustné značku shody umístit na obal a průvodní doklady). 

 3. Upozorňujeme, že úprava v čl. 7 odst. 1 a 4 směrnice 
2014/90/EU předpokládá, že při převedení lodě pod vlajku ČR 
nemusí být lodní výstroj označena značkou shody. Postačuje, je-
li podle názoru správních orgánů rovnocenná lodní výstroji, 
která nese osvědčení dle směrnice. Je nutno vysvětlit provedení 
toho ustanovení směrnice do vnitrostátního právního řádu. V této 
souvislosti vychází ze srovnávací tabulky najevo, že zákon  
o námořní plavbě bude nutné výhledově upravit - viz např. § 12b 
odst. 3 písm. b) a § 13a odst. 2 zákona obsahující odkazy na 

akceptováno 

Předkladatel s uplatněnou připomínkou souhlasí, nicméně dodává, že 
předmětnou úpravu nelze provést v rámci předkládaného návrhu, 
nicméně s navrhovanou změnou zákona o námořní plavbě výhledově 
počítá. 
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nařízení vlády o technických požadavcích na námořní zařízení.  

 4. Navrhujeme více odůvodnit, zda skutečně nelze určit věcný 
rozsah úpravy, tj. o které výrobky přesně se jedná, již na základě 
směrnice, a je nutno čekat na prováděcí nařízení ze strany 
Komise. Čl. 35 odst. 2 směrnice 2014/90/EU předpokládá 
stanovení příslušných požadavků, případně lhůt či postupů 
prostřednictvím prováděcího aktu, nikoli výslovně věcné 
působnosti. Dále, musí být oním prováděcím aktem skutečně 
přímo použitelný předpis, jak tvrdí předkladatel?  

vysvětleno 

Předkladatel upozorňuje na to, že lodní výstroj není ve směrnici žádným 
konkrétním způsobem vymezena, dle čl. 3 se směrnice vztahuje na 
výstroj „která je nebo má být umístěna na palubě lodi EU a která musí 
být podle mezinárodních nástrojů schválena správními orgány státu 
vlajky“. Dle čl. 35 odst. 2 mají být „příslušné požadavky na návrh, 
zhotovení a funkčnost a zkušební normy stanovené v mezinárodních 
nástrojích“ stanoveny pro „každou lodní výstroj“. Dle čl. 35 odst. 5 pak 
„prováděcí akty uvedené v tomto článku se přijímají ve formě nařízení 
Komise“. Jednotlivé výrobky, na které se směrnice vztahuje, budou tak 
skutečně vymezeny až v prováděcím nařízení, jehož prvotní návrh má 
předkladatel k dispozici. 

 Ke konkrétním ustanovením návrhu 

K navrhovanému § 5  

1. Ustanovení § 5 by mělo zajišťovat transpozici také čl. 12 odst. 
7 věty druhé směrnice 2014/90/EU – Adresa musí uvádět jediné 
místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.  

vysvětleno 

Předkladatel tuto připomínku v rámci připomínkového řízení akceptoval 
již v případě nařízení vlády o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. 
Navržené znění však nebylo akceptováno ze strany komise LRV pro 
správní právo s tím, že adresou se bez dalšího rozumí jedno místo, na 
níž lze subjekt kontaktovat. 

 2. Dáváme ke zvážení, zda netransponovat čl. 12 odst. 8 
směrnice 2014/90/EU do navrhovaného § 5 odst. 3 podrobněji. 

vysvětleno 

Předmětné ustanovení je vykázáno prostřednictvím § 6 odst. 3 zákona 
č. 90/2016, podle něhož jsou k výrobku přikládány „jasné a 
srozumitelné instrukce a bezpečnostní informace“, přičemž jejich rozsah 
může být specifikován nařízením vlády. Předmětné ustanovení obsahuje 
tolik informaci, že návod obsahuje „informace nezbytné pro bezpečnou 
instalaci na palubě a bezpečné používání výrobku, včetně případného 
omezení užití“. Dle názoru předkladatele jsou tyto náležitosti 
standardním obsahem jakéhokoli návodu obsahujícího bezpečnostní 
informace, nejedná se tedy o žádné „specifické náležitosti“. Jako 
obsahová náležitost nad rámec § 6 odst. 3 byl tak předkladatelem 
vyhodnocen pouze požadavek na zařazení „případných jiných dokladů 
vyžadovaných mezinárodními nástroji nebo zkušebními normami“. Toto 
ustanovení je transponováno právě prostřednictvím § 5 odst. 3 návrhu 
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nařízení vlády.  

 K navrhované příloze č. 1 (postupy posuzování shody) 

Nesdílíme s předkladatelem názor ohledně způsobu transpozice 
přílohy II směrnice 2014/90/EU do vnitrostátního právního řádu. 
Navrhovaná legislativní technika upravuje danou oblast méně 
komplexně (neboť je postavená pouze na výslovné úpravě 
výjimek), nikoli tedy přehledněji, a především se odchyluje do 
již zavedeného způsobu transpozice směrnicových úprav 
postupů posuzování shody do příslušných nařízení vlády. 
Upozorňujeme, že provést se zde má směrnicová úprava, což 
nelze v dostatečné míře zajistit prostřednictvím odkazů na 
rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES, které 
chápeme především jako rámcový předpis pro úpravu 
v jednotlivých směrnicích upravujících uvádění na trh 
příslušného výrobku. Navrhujeme tedy úpravu výslovně a 
celistvě provést do vnitrostátního právního řádu, tedy způsobem 
již uplatňovaným v případě jiných výrobků.  

vysvětleno 

Přístup spočívající v tom, že jsou v unijní směrnici popsány pouze 
odchylky od rozhodnutí č. 768/2008/ES, unijní právo zná –používá ho 
např. směrnice 2013/53/EU o rekreačních plavidlech a vodních skútrech. 
Tento přístup byl využit i při přípravě nařízení vlády o rekreačních 
plavidlech a vodních skútrech a ze strany OKOM nebyl žádným 
způsobem napadnut. Lze dodat, že odchylek v postupech posuzování 
shody oproti rozhodnutí bylo v případě směrnice 2013/53/EU více, než 
je tomu u směrnice o lodní výstroji.  

Postupy posuzování shody ve směrnici o lodní výstroji se od obecných 
postupů v rozhodnutí 768/2008/ES příliš neliší, text rozhodnutí je však 
do směrnice zkopírován a odchylky obsaženy přímo v něm. Dle 
předkladatele se ale jedná pouze o odlišnou legislativní techniku. 

Předkladatel provedl při přípravě legislativního návrhu důkladnou 
analýzu odlišností v postupech posuzování shody ve směrnici o lodní 
výstroji a dospěl k závěru, že se jedná o odchylky skutečně marginální a 
spíše administrativně-technického charakteru a že tedy není účelné 
přepisovat úpravu v plném rozsahu do vnitrostátního právního předpisu. 
Tento přístup je dle předkladatele navíc příznivější i pro adresáty právní 
normy – nařízení vlády přehledným způsobem upozorňuje na odchylky 
v postupech posuzování shody v případě lodní výstroje.  

Ačkoli nemá samo rozhodnutí 768/2008/ES přímo použitelný charakter, 
což však předkladatel ani neobhajoval, navržená příloha č. 2 obsahuje na 
toto rozhodnutí normativní odkazy ve smyslu čl. 45 odst. 4 
Legislativních pravidel vlády. Podmínka, že použití právních norem 
obsažených v jiném právním předpise musí být „výslovně vyjádřeno v 
textu ustanovení právního předpisu obsahujícího výslovný odkaz na jiný 
právní předpis“, je dle názoru předkladatele dodržena. Unijní rozhodnutí 
(které má povahu obecných pravidel pro posuzování shody) tak samo o 
sobě není přímo použitelné, normy zde obsažené se však stanou právně 
závaznými právě prostřednictvím normativního odkazu. Adresáti 
právního předpisu budou tak vázáni povinností rozhodnutí aplikovat. 
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Rozhodnutí tak bude plnit funkci obecných pravidel, z nichž budou 
stanoveny odchylky pro lodní výstroj.  

Tento přístup se neobjevuje pouze u nařízení vlády o rekreačních 
plavidlech a vodních skútrech, ale i v dalších právních předpisech 
v gesci Ministerstva dopravy.  Jedná se například o ustanovení § 22b 
odst. 2, § 22c odst. 1 písm. f), §22g odst. 1 nebo § 28h odst. 3 zákona č. 
13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, kde je odkazováno na 
rozhodnutí Komise týkající se elektronického mýtného nebo o vyhlášku 
č. 352/2004 Sb., o provozní a technické propojenosti evropského 
železničního systému, kde jsou činěny normativní odkazy na celou řadu 
unijních rozhodnutí.  

Adresáty právní normy budou zpravidla notifikované osoby, jež jsou 
v dané oblasti profesionály. Jedná se o úzce vymezenou skupinu 
adresátů a dle Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 
Evropské unii je v takovém případě přípustné odkazovat ve 
vnitrostátním právním předpise na unijní směrnici (v tomto případě 
rozhodnutí) – viz čl. 20a odst. 1. 

 
 
Vypracoval: Mgr. Anna Kolářová          Podpis: …………………………… 
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