
 
 

IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 
 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, ODŮVODNĚNÍ 
JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 
 

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána legislativními závazky vyplývajícími z členství 

v EU; je nezbytné provést úplnou transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/68/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 

tlakových zařízení na trh.  

Cílem úpravy na evropské úrovni je zkvalitnění regulace trhu s  tlakovými zařízeními, tak aby 

byla účinně zajištěna ochrana zdraví a bezpečnosti osob, ochrana majetku a dalších 

oprávněných zájmů. 

Podrobnější informace k tomuto bodu jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení 

dopadů regulace. 

 
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 zákona 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 je plnou transpozicí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU. Návrh 

obsahuje pouze ustanovení nutná k zajištění řádné transpozice. Nedochází k nežádoucímu 

rozšiřování obsahu implementovaných norem, tzv. gold-platingu. Návrh je v souladu s výše 

uvedeným předpisem, k němuž není ke dni předložení návrhu evidována žádná judikatura 

soudních orgánů EU. 
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D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ NEZBYTNOSTI 
JEHO ZMĚNY 

Transpozice v současnosti platné směrnice 97/23/ES byla provedena prostřednictvím 

nařízení vlády č. 26/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na tlaková zařízení. 

Nařízení je prováděcím předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, ve znění pozdějších předpisů.  

Právní rámec zákona č. 22/1997 Sb. neposkytuje dostatečné možnosti k řádné transpozici 

směrnic vytvořených podle zásad NLF, což zahrnuje i směrnici 2014/68/EU. Proto je třeba 

přesunout úpravu pod nový zákon o posuzování shody. 

Podrobnější informace k tomuto bodu jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení 

dopadů regulace.  

 
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 přechodem na novou právní úpravu nedojde k významnému navýšení objemu 

kontrolní činnosti a vzniku nákladů s tím spojených. Asociace pracovníků tlakových zařízení, 

se kterou byl návrh nařízení konzultován, nepředpokládá žádné náklady pro výrobce a další 

adresáty navrhované právní úpravy. 

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.  

Podrobnější informace k tomuto bodu jsou obsaženy v závěrečné zprávě z 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“ (http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-

prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf) 
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Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, který se týká výhradně problematiky 

dodávání tlakových zařízení na trh a souvisejících činností. 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  

(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/cia/metodika-CIA.pdf). 

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

předpisem zákona o posuzování shody. 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 naplnění cíle úpravy a dosažení řádné 

transpozice směrnice EU. 

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. 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 (http://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/nando/index.cfm). Informace o veškerých činnostech ÚNMZ v této oblasti je dále 

součástí každoročně předkládané a zveřejňované výroční zprávy. 

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

nezakládá možnost vzniku korupčních příležitostí. 
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I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 
 
Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 
 

K § 1 

Předmět úpravy charakterizuje obsah navrhované právní úpravy a zařazuje tlaková zařízení 

pod režim nového zákona o posuzování shody. Ustanovení dále specifikuje, které výrobky se 

považují za tlaková zařízení (nebo jejich sestavy) pro účel nařízení. 

 

K § 2 

§ 2 obsahuje vymezení pojmů používaných v nařízení. 

 

K § 3 

Ustanovení § 3 stanoví technické požadavky, jež musí tlaková zařízení splňovat. Požadavky 

odpovídají technickým požadavkům dle dosavadního nařízení vlády č. 26/2002 Sb. a jsou 

uvedeny v příloze č. 1. Zařízení dle odst. 4 díky svým fyzikálním vlastnostem představují 

pouze nízkou míru rizika. Proto se na ně technické požadavky nevztahují a neposuzuje se u 

nich shoda; je pouze požadováno, aby byly vyrobeny v souladu se správnou technickou 

praxí. Správnou technickou praxí je myšlen postup dle technických norem a jiných 

odborných dokumentů a doporučení. Tato zařízení se rovněž neoznačují značkou CE, pokud 

nespadají zároveň do kategorie výrobků upravených jiným právním předpisem, který toto 

označení vyžaduje. 

 

K § 4 

Zařazení tlakových zařízení do kategorií pro účely posuzování shody je odvislé od 

nebezpečnosti obsažených látek. Tato klasifikace navazuje na Globálně harmonizovaný 

systém klasifikace a označování chemických látek, zavedený na úrovni EU nařízením (ES) č. 

1272/2008. 

 

K § 5 

Specifikují se zákonné povinnosti při dodávání výrobků na trh a uvádění do provozu.  

 

K § 6 

Ustanovení § 6 specifikuje povinnosti výrobce při uvádění na trh, včetně opatření výrobku 

identifikačními a kontaktními údaji a přiložení návodů a informací. Ustanovení o údajích a 

informacích se vztahuje i na zařízení, u nichž se neposuzuje shoda. Výrobce rovněž 

uchovává doklady o posouzení shody po stanovenou dobu od uvedení na trh. Oproti 

stávající úpravě je obsažen požadavek, aby výrobce z vlastní iniciativy činil kroky k ochraně 

trhu před výrobky, které na něj uvedl, pokud u nich dodatečně zjistí nesoulad. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNA8ZAJ52Q)



6 
 

Výrobce provádí zkoušky vzorků a potřebná šetření, které slouží jako zpětná vazba a které 

má výrobce využít v případě, že je to vhodné nebo potřebné k prověření, zda jsou udržovány 

parametry výrobku v provozu při splnění pracovních podmínek. O využití tohoto postupu 

rozhoduje výrobce. 

 

K § 7 

Výrobce může dle § 7 zákona jmenovat zplnomocněného zástupce a pověřit ho výkonem 

vybraných činností při uvádění na trh. Ustanovení specifikuje zásady jeho činnosti. 

 

K § 8 

Dovozce sám neprovádí úkony při posuzování shody; jeho povinností je zajistit provedení 

těchto úkonů výrobcem. Povinnosti týkající se uvádění údajů, uchovávání dokumentů a 

kontroly výrobků na trhu jsou analogické k výrobcovým. 

Dovozce provádí zkoušky vzorků a potřebná šetření, které slouží jako zpětná vazba a které 

má dovozce využít v případě, že je to vhodné nebo potřebné k prověření, zda jsou 

udržovány parametry výrobku v provozu při splnění pracovních podmínek. O využití tohoto 

postupu rozhoduje dovozce. 

 

K § 9 

Ustanovení specifikuje povinnosti distributora, jež spočívají především v ověření splnění 

povinností výrobce či dovozce; při zjištění jejich nedostatků se distributor musí zdržet 

dodávání výrobků na trh. 

 

K § 10 

V zájmu fungování dozoru nad trhem musí každý hospodářský subjekt být schopen 

identifikovat navazující subjekty v dodavatelském řetězci. 

 

K § 11 

Jsou stanoveny postupy, které se použijí k posouzení shody s technickými požadavky podle 

§ 2., a to v závislosti na klasifikaci zařízení dle § 4. Možné postupy jsou stanoveny odkazem 

na moduly posuzování shody, uvedené v příloze č. 3. 

 

K § 12 

V § 12 je upraven institut Evropského schválení pro materiály. Výroba tlakových zařízení 

vyžaduje používání bezpečných materiálů. To je zajištěno především prostřednictvím 

používání harmonizovaných norem. U materiálů, pro které tyto normy neexistují, je 
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vyžadována shoda s Evropským schválením pro materiály, které stanoví požadované 

vlastnosti a které vydává k tomu speciálně pověřený oznámený subjekt (v rámci celé EU). 

 

K § 13 

Výrobkům, které jsou ve shodě s harmonizovanými normami, se zajišťuje presumpce shody 

s technickými požadavky.  

 

K § 14 

Ustanovení specifikuje požadavky na obsah EU prohlášení o shodě, jehož vzor je uveden 

v příloze č. 4. 

 

K § 15 

Ustanovení specifikuje zásady pro umístění označení CE, kterým výrobce deklaruje shodu 

výrobku.  

 

K § 16 

Ustanovení v návaznosti na § 50 odst. 5 zákona obsahuje výčet formálních nedostatků, 

jejichž neodstranění po výzvě orgánu dozoru může vést k uložení ochranného opatření. Tyto 

nedostatky nezakládají nesplnění samotných technických požadavků na výrobek. 

 

K § 17 

§ 17 tvoří přechodná ustanovení ve vztahu k dosavadnímu nařízení vlády č. 26/2002 Sb., 

které se navrhuje zrušit, ve shodě s transponovanou směrnicí 2014/68/EU. Vzhledem ke 

shodnosti technických požadavků je zachována platnost dokumentů vydaných notifikovanými 

osobami dle původního nařízení. 

 

K § 18 

Navrhuje se zrušení nařízení vlády č. 26/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 

na tlaková zařízení, a jeho novelizačních nařízení. To odpovídá zrušení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 97/23/ES o sbližování právních předpisů členských států 

týkajících se tlakových zařízení článkem 50 směrnice 2014/68/EU. 

 

K § 19 

Účinnost je navrhována dle transpozičního termínu směrnice 2014/68/EU, uvedeného v jejím 

článku 49 odst. 2. Transpozice první části směrnice, tedy jejího čl. 13, byla již provedena 

novelizací nařízení vlády č. 26/2002 Sb.; nové nařízení příslušnou úpravu přejímá. 
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K příloze č. 1 

Příloha obsahuje výčet základních bezpečnostních požadavků. 

 

K příloze č. 2 

Grafy uvedené k příloze slouží k zařazení tlakových zařízení do jedné ze čtyř kategorií podle 

jejich fyzikálních vlastností. Od tohoto zařazení je odvislý výběr možných modulů posuzování 

shody. 

 

K příloze č. 3 

Příloha uvádí moduly posuzování shody, které lze využít pro postup posouzení shody.  

 

K příloze č. 4 

Přílohu tvoří vzor prohlášení o shodě. 
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