
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 13. 1. 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 3. 2. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
MV K čl. I bodu 2 - § 1 odst. 3: 

Doporučujeme přeformulovat návětí navrhovaného ustanovení, 
aby nebyla ohledně působnosti právní úpravy obsažené 
v předmětném nařízení vlády zaváděna další slovní konstrukce. 
Jestliže odstavec 2 stanoví, na jaká měřidla se toto nařízení vlády 
vztahuje, jeví se nepraktické v odstavci 3 stanovovat okolnosti, 
za nichž se dané výrobky považují za měřidla podle tohoto 
nařízení. I ostatní nařízení vlády vydaná podle § 4 zákona 
č. 90/2016 Sb. pracují pouze s pojmem „nařízení se 
vztahuje/nevztahuje na…“.  
 

Akceptováno 
Návětí § 1 odst. 2 upraveno následovně: 
 
„Toto nařízení se vztahuje na následující měřidla určená k používání pro 
měření v závazkových vztazích, při ochraně spotřebitele, při stanovení 
sankcí, poplatků, tarifů a daní, v souvislosti s ochranou životního 
prostředí, při zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, v souvislosti s 
ochranou veřejného zdraví, nebo v souvislosti s ochranou dalších 
veřejných zájmů chráněných jinými právními předpisy4), která jsou 
výrobky určenými k posuzování shody podle § 4 zákona:“ 
 
Původně navrhovaný odst. 3 v § 1 odstraněn. 

 K čl. II:  
Navrhovaný zákon má nabýt účinnosti dnem jeho vyhlášení, a 
není tak dodržena ani standardní (minimální) legisvakanční lhůta 
15 dní. Ustanovení § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce 
zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, podmiňuje nabytí 
účinnosti právního předpisu před patnáctým dnem od jeho 
vyhlášení naléhavým obecným zájmem. Ten však v odůvodnění 
k návrhu nařízení vlády uveden není. Navrhujeme proto důvody 
pro předkladatelem navrhované urychlené nabytí účinnosti 
dostatečně specifikovat, nebo vhodněji stanovit nabytí účinnosti 
předmětného nařízení vlády i s přiměřenou legisvakancí.  

Akceptováno 
Účinnost stanovena na patnáctý den po vyhlášení ve Sbírce 
zákonů. 
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MZE K čl. II – Účinnost: Nabytí účinnosti se navrhuje dnem 
vyhlášení nařízení ve Sbírce zákonů, přičemž využití tohoto 
mimořádného institutu není nijak odůvodněno. Doporučujeme 
proto v souladu s čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
v důvodové zprávě doložit naléhavý obecný zájem, který nabytí 
účinnosti dnem vyhlášení odůvodní, případně zvolit standardní 
lhůtu 15 dnů ode dne vyhlášení. 

Akceptováno 
Účinnost stanovena na patnáctý den po vyhlášení ve Sbírce 
zákonů. 

MŠMT K čl. II návrhu: Zmíněné ustanovení stanovuje nabytí účinnosti 
dané vyhlášky dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů, avšak dle 
čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, lze tímto způsobem 
stanovit počátek nabytí účinnosti právního předpisu pouze 
výjimečně a za předpokladu, že toto vyžaduje naléhavý obecný 
zájem. V odůvodnění k čl. II je pouze uvedena konstatace faktu, 
že nařízení vlády nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce 
zákonů. Dle našeho názoru je odůvodnění nedostačující k tomu, 
aby byl shledán tak naléhavý obecný zájem, že by legisvakanční 
doba mohla být vynechána. S ohledem na výše uvedené 
doporučujeme stanovit standardní legisvakanční dobu v délce 
patnácti dnů, popř. lépe odůvodnit tak, aby naléhavý obecný 
zájem jasně vyplýval. 

Akceptováno 
Účinnost stanovena na patnáctý den po vyhlášení ve Sbírce zákonů. 

ÚVČR-KOM Požadujeme nevykazovat jako implementační zrušovaná slova v 
čl. I bodu 1 („která jsou výrobky určenými k posuzovaní shody 
podle § 4 zákona“).  
V rozdílové tabulce požadujeme vypustit § 1 odst. 2 a rovněž čl. 
2 odst. 1 směrnice 2014/32/EU. U § 1 odst. 3 požadujeme uvést 
vedle čl. 3 odst. 1 i čl. 1 směrnice 2014/32/EU. 
Do odůvodnění návrhu požadujeme doplnit zhodnocení 
slučitelnosti návrhu s právem EU jako celkem např. slovy 
„Návrh je s právem EU plně slučitelný.“. 

Akceptováno jinak 
Na základě připomínky MV byl navrhovaný odst. 3 (Čl. I bod 2) včleněn 
do návětí odst. 2. Z tohoto důvodu se novelizační body 1 a 2 Čl. I staly 
bezpředmětné a vznikl tak nový novelizační bod, který zní: 
 
V § 1 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 nařízení vlády č. 
120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, 
zní: 
„(2) Toto nařízení se vztahuje na následující měřidla určená k používání 
pro měření v závazkových vztazích, při ochraně spotřebitele, při 
stanovení sankcí, poplatků, tarifů a daní, v souvislosti s ochranou 
životního prostředí, při zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, v 
souvislosti s ochranou veřejného zdraví, nebo v souvislosti s ochranou 
dalších veřejných zájmů chráněných jinými právními předpisy4), která 
jsou výrobky určenými k posuzování shody podle § 4 zákona:…..“ 
  
Na základě výše uvedeného původní čl. I bod 1 byl z návrhu odstraněn, 
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není tudíž nadále vykazován jako implementační.  
 
Vzhledem k tomu, že novelizovaný je nyní § 1 odst. 2, bylo toto 
ustanovení v rozdílové tabulce ponecháno a rovněž čl. 2 odst. 1 
směrnice, který je ustanovením § 1 odst. 2 transponován, byl v rozdílové 
tabulce ponechán. 
 
Čl. 1 směrnice byl na základě připomínky přidán do rozdílové tabulky. 
 

MO Bez připomínek  
MF Bez připomínek  
MD Bez připomínek  
MK Bez připomínek  
MZV Bez připomínek  
MŽP Bez připomínek  
MZD Bez připomínek  
MSP Bez připomínek  
MMR Bez připomínek  
MPSV Bez připomínek  
ÚVČR-KML Bez připomínek  
ÚVČR-VÚV Bez připomínek  
ÚVČR-RVV Bez připomínek  
HKČR Bez připomínek  

V Praze 25. května 2017 

Vypracoval: Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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