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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Technické požadavky na strojní zařízení jsou v rámci Evropské unie harmonizovány 

prostřednictvím směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/42/ES ze dne 17. května 2006, 

o strojních zařízeních a o změně směrnice 95/16/ES, v platném znění. Tato směrnice je do 

právního řádu ČR transponována nařízením vlády č. 176/2008 Sb., o technických 

požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím předpisem 

zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Z působnosti směrnice 2006/42/ES jsou výslovně vyjmuty dopravní prostředky, jež jsou 

pokryty jinými harmonizačními předpisy EU. Jednu z kategorií dopravních prostředků tvoří 

zemědělské a lesnické traktory, na něž se v době vydání směrnice 2006/42/ES vztahovala 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/37/ES ze dne 26. května 2003, o schvalování 

typu zemědělských, nebo lesnických traktorů, jejich přípojných vozidel a výměnných tažných 

strojů, společně se schvalováním jejich systémů, konstrukčních částí a samostatných 

technických celků. Odkaz na tuto směrnici byl převzat i do nařízení č. 176/2008 Sb. 

 

V Úředním věstníku Evropské unie bylo publikováno nařízení Evropského parlamentu  

a Rady (EU) č. 167/2013, o schvalování zemědělských a lesnických vozidel a dozoru nad 

trhem s těmito vozidly. Toto nařízení nahradilo směrnici 2003/37/ES, která byla zrušena 

s účinkem od 1. ledna 2016. Článek 77 nařízení zároveň změnil směrnici 2006/42/ES tak, že 

z ustanovení o kategoriích vyloučených dopravních prostředků byl vypuštěn odkaz na 

zrušovanou směrnici. Změna směrnice 2006/42/ES se musí v nařízení vlády zohlednit. 

 

 Dále navrhovaná úprava zpřesňuje formulaci v ustanovení bodu 1.7.4.2. přílohy č. 1 

k nařízení vlády, týkajícího se požadavků na obsah návodu k použití strojního zařízení. Výčet 

údajů, které mají být v návodu uvedeny, je uvozen výrazem „pokud možno“. Tento výraz, byť 
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byl převzat z oficiální české verze směrnice 2006/42/ES, se v praxi ukázal jako 

problematický, neboť implikuje, že obsah návodu závisí pouze na vůli subjektu uvádějícího 

výrobek na trh (výrobce či dovozce). Po komplexním zhodnocení textu směrnice, porovnání 

různých jazykových verzí a konzultaci podpůrných pramenů (zejména Příručky pro aplikaci 

směrnice 2006/42/ES, vydané Evropskou komisí) lze dospět ke správnému výkladu 

předmětné normy. V návodu mají být uvedeny ty z vyjmenovaných údajů, které jsou 

relevantní vzhledem k povaze daného strojního zařízení. Tento sektor představuje velice 

rozmanitou škálu výrobků s různou mírou složitosti a možného rizika; údaje, které je nutné 

uvést v návodu pro zajištění bezpečnosti, se tudíž liší od výrobku k výrobku. 

 Předmětným ustanovením se zabýval i Nejvyšší správní soud v rámci řízení o kasační 

stížnosti České obchodní inspekce, která na jeho základě původně udělila pokutu subjektu 

v postavení dovozce. NSS ve svém rozsudku ze dne 9. března 2017 čj. 1 As 79/2016-43 

dospěl k výše uvedenému výkladu. Zároveň však konstatoval, že zamýšlená norma není 

v současnosti do českého právního řádu transponována natolik určitě, přesně a jasně, aby bylo 

možno na jejím základě ukládat sankce. 

 

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 předkládán na základě zmocnění v § 22 zákona č. 22/1997 Sb. 

Návrh je s tímto zákonem a zmocněním v souladu. 

 

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 nařízení vlády představuje plnou adaptaci na nařízení EP a Rady EU č. 167/2013. 

Předkládaný návrh nařízení vlády dále zpřesňuje formulaci transpozičního ustanovení  

v příloze novelizovaného nařízení vlády. Tento návrh obsahuje pouze ustanovení nutná 

k zajištění řádné implementace předpisů EU; nedochází k nežádoucímu rozšiřování obsahu 
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implementovaných norem, tzv. gold-platingu. Návrh je tudíž plně v souladu s výše 

uvedenými předpisy, k nimž není ke dni předložení návrhu evidována žádná judikatura 

soudních orgánů EU. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

Platné znění nařízení č. 176/2008 Sb. neobsahuje změny vyplývající z nařízení  

č. 167/2013. Je proto nutné jej odpovídajícím způsobem novelizovat, aby byl odstraněn 

rozpor s přímo použitelným předpisem EU. 

 

Platné znění nařízení dále představuje nesprávnou transpozici konkrétního ustanovení 

směrnice 2006/42/ES, kdy text sice odpovídá českému znění směrnice, ne však významu 

zamýšleného evropským zákonodárcem. Pro dosažení řádné transpozice je tedy nutné 

předmětné ustanovení novelizovat. Za současného právního stavu prakticky není možné 

nedodržení daného ustanovení sankcionovat, neboť není formulováno dostatečně určitě, 

přesně a jasně (viz rozsudek NSS ze dne 9. 3. 2017). Samotné použití eurokonformního 

výkladu neposkytuje dostatečný právní základ pro uložení sankce. 

 

Nezbytnost navrhované právní úpravy je tak dána legislativními závazky vyplývajícími 

z členství v Evropské unii. Zároveň je provedení legislativní změny nutné pro zajištění 

vynutitelnosti povinnosti nařízením ukládané a posílení právní jistoty. 

 

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 

V souvislosti s  novou právní úpravou nedojde k  navýšení objemu kontrolní činnosti 

a vzniku s tím spojených nákladů na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

 

Náklady pro podnikatelské prostředí nejsou s navrhovanou právní úpravou spojeny. 
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Návrh nemá sociální dopady, zejména dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh nemá dopady 

na životní prostředí. 

 

Dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky  

ze dne 31. května 2017 čj. 15011/2017-OHR byla tomuto návrhu udělena výjimka  

z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace. 

 

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 výrobků na trh. Předkladatel proto v souladu s bodem 3.3 Metodiky konstatuje, 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 

 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů.  

 

 

H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

 

Korupční rizika byla hodnocena v souladu s metodikou C.I.A. – Corruption Impact 

Assessment. 

 

Při hodnocení korupčních rizik je třeba vycházet ze skutečnosti, že návrh je prováděcím 

předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Návrh sám 

nestanoví pravomoci státních orgánů ani neupravuje vztahy; pouze specifikuje podrobnosti 

zákonné úpravy pro konkrétní skupinu výrobků. Činí tak pouze v míře nezbytně nutné pro 
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naplnění cíle úpravy. Množina upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů 

zcela odpovídá stávající právní úpravě. Kompetentní orgány veřejné správy, tj. ČOI (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. Informace o veškerých činnostech ÚNMZ v této oblasti je 

součástí každoročně předkládané a zveřejňované výroční zprávy. 

 

Na základě výše uvedeného předkladatel dospěl k závěru, že navrhovaná právní úprava 

nezakládá možnost vzniku korupčních příležitostí. 

 

I) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

K článku I 

 

K bodu 1. 

Úvodní ustanovení se doplňuje vzhledem k tomu, že do nařízení vlády je nově nejen 

promítnuta celá směrnice EU, ale zároveň je jím prováděno přizpůsobení přímo použitelnému 

předpisu Evropské unie. 

 

K bodu 2. 

Z § 1 odst. 4 písm. e) bodu 1. se vypouští odkaz na zrušenou směrnici 2003/37/ES v souladu 

s čl. 77 nařízení č. 167/2013. 

 

K bodu 3. 

Bod 1.7.4.2. nařízení obsahuje výčet údajů uváděných v návodu k použití. Povinnost uvádět 

konkrétní údaje je limitována spojením „pokud možno“. Tento výraz je přesným převzetím 

textu české verze transponované směrnice. Vyvolává však nejistotu, jak a za jakých okolností 

by se dané pravidlo chování mělo uplatnit. 

Po porovnání jiných jazykových verzí směrnice (angličtina: where applicable, francouzština: 

le cas échéant apod.) a prostudování výkladových dokumentů Evropské komise lze dojít 

k závěru, že smyslem ustanovení je vyžadovat pouze ty údaje, které jsou relevantní pro 

dotčené strojní zařízení. Tomu odpovídá navrhovaná změna v úvodní části bodu. 

 

K článku II 

 

V souladu s § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv 

nabývá toto nařízení vlády účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení ve Sbírce zákonů. 
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