
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o posuzování shody tlakových zařízení při jejich dodávání na trh 

Mezirezortní připomínkové řízení 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 14. 4. 
2016, s termínem dodání stanovisek do 5. 5. 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
HKČR A. Obecná zásadní připomínka k předkládanému 

materiálu 
Hospodářská komora České republiky upozorňuje, že 
v předkládaném materiálu nejsou dodržovány správně 
jednotky. Jestliže předkládaný materiál uvádí „součin PS“, 
pak nemůže být výsledek podíl „bar/L“, ale „bar.L“. 
V případě, že jde o součin, tak se jednotky musí násobit. 

Akceptováno 
Opraveno na „bar·L“, čímž byla tato jednotka uvedena do souladu 
i s nařízením vlády č. 119/2016 Sb., o posuzování shody 
jednoduchých tlakových nádob.  
 
 

 B. Konkrétní zásadní připomínka k odůvodnění 
1. Připomínka ke Zvláštní části, § 1 
Navrhujeme dotčené ustanovení doplnit následovně: 
„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. Dále jsou v něm vymezena 
zařízení, na která se toto nařízení nevztahuje, jako jsou 
dálková potrubní vedení (např. potrubní rozvody plynu 
počínaje těžbou až po jeho přívod ke spotřebiči), 
jejichž součástí jsou všechna připojená zařízení 
určená zvlášť pro dané potrubní vedení tj. včetně 

Akceptováno 
 
Odůvodnění doplněno dle návrhu připomínky. 
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zejména regulačních, měřících a kompresních stanic s 
výjimkou v těchto stanicích instalovaných 
standardních tlakových zařízení (např. filtrů, 
regulačních a uzavíracích armatur, pojistných ventilů 
apod.).“ 
Odůvodnění: 
Z navrženého znění § 1 odst. 3 písm. a) není zcela zřejmé, 
jak si ho v reálně v praxi vysvětlit a správně ho aplikovat, 
zejména pro rozsáhlé systémy potrubních rozvodů plynu, 
které začínají od těžařských vrtů, přes transportní potrubí, 
potrubní rozvody v areálech zásobníků plynu, plynovody a 
plynovodní přípojky distribuční soustavy až po přívod 
plynu ke spotřebičům. Aby mohl spotřebič v daném místě 
fungovat, musí být veškerá tato potrubí vzájemně 
propojena, jinak by nemohl být dodáván plyn. Přitom 
součástí některých výše uvedených potrubních rozvodů 
plynu jsou další připojená zařízení určená zvlášť pro dané 
potrubní vedení, jako jsou zejména regulační, měřící a 
kompresní stanice. Všechny výše uvedené druhy 
potrubních rozvodů plynu i připojených zařízení spadají do 
kategorie vyhrazených technických zařízení plynových tak, 
jak je na základě zákona  
č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad 
bezpečností práce stanovuje vyhláška  
č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová 
zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich 
bezpečnosti a na jejich výstavbu a uvádění do provozu se 
vztahují příslušné normativní dokumenty, ať již na úrovni 
ČSN EN, ČSN nebo technických pravidel registrovaných u 
Hospodářské komory ČR. 
Současně je uveden příkladný výčet standardních 
tlakových zařízení, instalovaných v regulačních, měřících a 
kompresních stanicích, na která by tato výjimka neplatila, 
a na něž by se tedy nařízení o posuzování shody 
tlakových zařízení vztahovalo. 
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Cílem výše uvedeného doplnění důvodové zprávy je 
alespoň podpůrně na příkladu potrubních rozvodů plynu 
upřesnit rozsah platnosti či lépe neplatnosti daného 
nařízení (jako určité vodítko pro aplikační praxi), který v 
současné době není na úrovni právního předpisu vůbec 
ošetřen. Tuto formu volíme proto, že chápeme, že není 
možné přímo v nařízení formulovat specifické ustanovení 
pro potrubní rozvody plynu či jiných látek a v národním 
právním předpisu se nelze ani odchýlit od definice 
uvedené ve Směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2014/68/EU  
o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících 
se dodávání tlakových zařízení na trh.  
 

MSP K § 12 odst. 2 
Ve větě druhé je stanovena lhůta „v průběhu tří měsíců“, u 
níž však není označen okamžik, od kterého tato počíná 
běžet, pročež se stává neurčitou. Z toho důvodu 
požadujeme vymezit lhůtu přesně. 
Tato připomínka je zásadní. 

 

Akceptováno 
Ustanovení upraveno následovně: 
„V průběhu tří měsíců od odeslání těchto dokladů se členský 
stát….“ 
 
 

 K poznámkám pod čarou č. 4 a 7 
Upozorňujeme, že vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 
56/2001 Sb., vyhláška č. 8/1985 Sb. a vyhláška č. 64/1987 
Sb., jsou novelizované právní předpisy, je třeba v souladu 
s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády doplnit na 
konci jejich citací obrat „, ve znění pozdějších předpisů.“. 

Akceptováno 
Poznámky pod čarou doplněny dle připomínky. 

 K § 1 odst. 3 písm. f) 
Konstatujeme, že užitý odkaz „podle § 11“ se v daném 
kontextu nejeví jako správný, neboť § 11 neupravuje 
zařazování zařízení do kategorií. Z toho důvodu 
doporučujeme odkaz opravit. 
 

Akceptováno 
Odkaz na § 11 nahrazen odkazem na § 4. 
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 K poznámce pod čarou č. 6 
Čtvrtý citovaný právní předpis se dle evidence 
v Elektronické knihovně Úřadu vlády nazývá „Nařízení 
vlády č. …/2016 Sb., o posuzování shody výtahů a jejich 
bezpečnostních komponent“, pročež doporučujeme 
promítnout správné znění jeho názvu do textu návrhu. 
 

Akceptováno 
Název předpisu upraven dle připomínky. 

 K § 2 písm. h) a i) 
Máme za to, že by do formulací „pro který/kterou je 
zařízení navrženo“ mělo být doplněno adjektivum 
„tlakové“, neboť v § 2 písm. a) je definováno „tlakové 
zařízení“, kdežto prostý pojem „zařízení“ v návrhu 
vymezen není, tudíž je jeho použití nepřesné. 
Tato připomínka platí obdobně pro ustanovení § 3 odst. 2 
písm. d), § 11 odst. 2, § 12 odst. 1, § 15 odst. 2 a 3. 
 

Akceptováno 
Text doplněn dle návrhu připomínky. 

 K § 3 odst. 2 
Doporučujeme nahradit zvolenou strukturu ustanovení 
legislativně technicky vhodnějším způsobem, spočívajícím 
ve vypuštění slov „následujících zařízení:“ z návětí a v 
přeformulování výčtu do 2. pádu (genitiv). 

 

Akceptováno 
Text upraven dle návrhu připomínky 
 
 

 K § 3 odst. 2 písm. d) 
Ve formulaci „písmena a), b) a c)“ doporučujeme nahradit 
slovo „a“ slovem „nebo“, jelikož kumulace v tomto případě 
není na místě. Jen těžko si lze představit tlakové zařízení, 
na nějž by se současně vztahovala všechny tři písmena, 
upravující různé typy zařízení. 
 

Akceptováno 
Spojka „a“ nahrazena spojkou „nebo“. 
 

 K § 3 odst. 3 
Vzhledem ke skutečnosti, že je ustanovení koncipováno 
legislativně technicky nevhodným a nepřehledným 

Akceptováno jinak 
Odstavec 3 upraven následovně: 

 
(3) Technické požadavky musí být dále splněny u sestav, které 
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způsobem, včetně nesprávného odkazu, doporučujeme 
jeho navržené znění nahradit např. takto: 
„(3) Technické požadavky musí být dále splněny u  
a) sestav, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení, 
na které se vztahuje odstavec 2, jsou-li výrobcem určeny k 
dodání na trh a k uvedení do provozu jako sestavy a 
b) sestav určených pro výrobu páry nebo horké vody při 
teplotě vyšší než 110 °C, které obsahují alespoň jedno 
tlakové zařízení vystavené působení plamene nebo jinak 
ohřívané, u něhož existuje nebezpečí přehřátí.“. 
 

obsahují alespoň jedno tlakové zařízení, na které se vztahuje 
odstavec 2, pokud jde o 
a) sestavy určené pro výrobu páry nebo horké vody při teplotě 
vyšší než 110 °C, které obsahují alespoň jedno tlakové zařízení 
vystavené působení plamene nebo jinak ohřívané, u něhož 
existuje nebezpečí přehřátí, nebo 
b) jiné sestavy než ty, které jsou uvedeny v písmenu a), jsou-li 
výrobcem určeny k dodání na trh a k uvedení do provozu jako 
sestavy. 
 

 K § 3 odst. 4 
Doporučujeme vypustit slova „Odchylně od odstavce 3 
písm. a)“, neboť jsou nadbytečná, 
a provést odpovídající stylistickou úpravu. V ustanovení 
právního předpisu obecně není třeba specifikovat, od 
kterých dalších konkrétních ustanovení téhož předpisu se 
odlišuje. 
 

Vysvětleno 
Ustanovení ponecháno, tak aby bylo jednoznačné, že odst. 4 
stanoví výjimku z odst. 3. 

 § 4 odst. 1 
Doporučujeme nahradit zvolenou strukturu ustanovení 
legislativně technicky vhodnějším způsobem, spočívajícím 
ve vypuštění slov „tyto skupiny:“ z návětí a v 
přeformulování výčtu do 4. pádu (akuzativ). 

Akceptováno 
§ 4 odst. 1 upraven následovně: 
 
(1) Tlaková zařízení stanovená v § 3 odst. 2 se zařazují do 
kategorií v souladu s přílohou č. 2 k tomuto nařízení v závislosti 
na stoupající nebezpečnosti. Pro účely této klasifikace se tekutiny 
dělí na  

a) skupinu 1 zahrnující látky a směsi obsažené v tlakových 
zařízeních s nejvyšší dovolenou teplotou, která přesahuje 
bod vzplanutí tekutiny, a sestávající z látek a směsí, jejichž 
definice jsou stanoveny v čl. 2 bodech 7 a 8 nařízení (ES) č. 
1272/2008 a jež jsou v souladu s následujícími třídami 
fyzikální nebezpečnosti nebo nebezpečnosti pro zdraví 
stanovenými v částech 2 a 3 přílohy I uvedeného nařízení 
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klasifikovány jako nebezpečné 
1. nestabilní výbušniny nebo výbušniny podtřídy 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4 a 1.5, 
2. hořlavé plyny kategorie 1 a 2, 
3. oxidující plyny kategorie 1, 
4. hořlavé kapaliny kategorie 1 a 2, 
5. hořlavé kapaliny kategorie 3, je-li nejvyšší dovolená teplota 
vyšší než bod vzplanutí, 
6. hořlavé tuhé látky kategorie 1 a 2, 
7. samovolně reagující látky a směsi typů A až F, 
8. samozápalné kapaliny kategorie 1, 
9. samozápalné tuhé látky kategorie 1, 
10. látky a směsi, které při styku s vodou uvolňují hořlavé 
plyny, kategorie 1, 2 a 3, 
11. oxidující kapaliny kategorie 1, 2 a 3, 
12. oxidující tuhé látky kategorie 1, 2 a 3, 
13. organické peroxidy typů A až F, 
14. akutní orální toxicita kategorie 1 a 2, 
15. akutní dermální toxicita kategorie 1 a 2, 
16. akutní inhalační toxicita kategorie 1, 2 a 3 a 
17. toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová 
expozice kategorie 1. 

 
b) skupinu 2 sestávající z látek a směsí, které nejsou uvedeny v 
písmenu a). 
 

 K § 4 odst. 1 písm. a) 
V zájmu dosažení přehlednější struktury části ustanovení 
před bodovým výčtem doporučujeme předsunout slova 
uvedená za středníkem tak, aby ustanovení znělo např.: 
„a) skupinu 1 zahrnující látky a směsi obsažené 
v tlakových zařízeních s nejvyšší dovolenou teplotou, která 
přesahuje bod vzplanutí tekutiny, a sestávající z látek a 
směsí, jejichž definice jsou stanoveny v čl. 2 bodech 7 a 8 
nařízení (ES) č. 1272/2008 a jež jsou v souladu 
s následujícími třídami fyzikální nebezpečnosti nebo 

Akceptováno 
Ustanovení upraveno dle návrhu připomínky. 
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nebezpečnosti pro zdraví stanovenými v částech 2 a 3 
přílohy I uvedeného nařízení klasifikovány jako 
nebezpečné“. 
 

 K § 6 odst. 1 a 3, § 7, § 8 odst. 1, 2 a 6, § 14 odst. 2 
Upozorňujeme na terminologický nesoulad, kdy je ve 
vyjmenovaných ustanoveních užíváno slov 
„uvádění/uvedení na trh“, avšak v nadpisu § 5 je užito 
spojení „dodávání na trh“. Doporučujeme uvést 
předmětnou terminologii do souladu. 
 

Vysvětleno 
Jedná se o odlišné pojmy. Viz § 3 písm. a) a b) zákona o 
posuzování shody.  

 K § 6 odst. 1 písm. b), § 6 odst. 6, § 8 odst. 2 a 4, § 9 
odst. 2 
Ve shora uvedených ustanoveních se odkazuje na § 3 
odst. 4. Vzhledem ke kontextu a ke zvláštní části 
odůvodnění jsme nicméně toho názoru, že je ve všech 
těchto případech předkladatelem míněno ustanovení § 3 
odst. 5. Z toho důvodu doporučujeme opravu předmětných 
odkazů, jakož i analýzu, zda není třeba do návrhu vtělit 
některá další ustanovení, která by (tentokrát již správně) 
odkazovala na § 3 odst. 4. 
 

Akceptováno 
Odkazy v uvedených ustanoveních opraveny. 

 K § 11 odst. 1 
Konstatujeme, že: 

• jednotlivé body, uvedené v písmenech a) až d), by 
měly začínat vždy malým písmenem, s výjimkou 
„EU přezkoušení typu“; 

• písmeno a) obsahuje pouze jeden bod, pročež by 
tento neměl být označen číslicí; 

• v písmenu c) nemá být mezi body 1.2 a 2 slovo 
„nebo“, jelikož toto patří až mezi předposlední a 
poslední bod výčtu. 

Akceptováno 
§ 11 upraven dle připomínky. 
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 K § 11 odst. 3 

Upozorňujeme, že z navrženého znění není zřejmé, o 
návštěvy koho nebo čeho se jedná. Doporučujeme proto 
v tomto smyslu předmětné ustanovení upřesnit. 
 

Akceptováno 
Jedná se o návštěvy u výrobce. Ustanovení upraveno vložení 
slova „výrobce“ za slova „návštěvy“. 
 
 

 K § 15 odst. 2 
Konstatujeme, že zde nelze užít tak vágní formulace, jako 
je „pokud to není možné“, jelikož není zřejmé, co se 
ukazovacím zájmenem „to“ míní. Doporučujeme proto 
nahradit slovo „to“ např. slovy „umístění podle odstavce 1“. 
 

Akceptováno 
Text upraven podle návrhu připomínky. 

 K § 15 odst. 6 
Vzhledem k tomu, že je „identifikační číslo“ upraveno v § 
15 odst. 5, doporučujeme nahradit slova „uvedeným 
v odstavci 3“ slovy „podle odstavce 5“, aby byl odkaz 
správný. 
 

Akceptováno 
Odkaz upraven. 

 K § 17 odst. 2, § 18 bodům 1 a 2 
Upozorňujeme, že je v těchto ustanoveních uvedeno 
chybné číselné označení nařízení vlády č. 26/2003 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na tlaková 
zařízení, ve znění pozdějších předpisů, pročež 
doporučujeme jeho opravu. 

Akceptováno 
Číslo právního předpisu opraveno. 

 K § 17 odst. 2 
Nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na tlaková zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů, je v předmětném ustanovení citováno v rámci 
předkládaného návrhu poprvé, pročež je nezbytné 
v souladu s čl. 61 odst. 3 písm. c) Legislativních pravidel 
vlády uvést na tomto místě jeho úplnou citaci, kterou 
doporučujeme doplnit. 

Akceptováno 
Úplná citace doplněna. 
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 K bodu 3.3 přílohy č. 1 
Konstatujeme, že všechny odkazy uvedené v návětí tohoto 
bodu jsou chybné; označení CE není upraveno v § 18, 
nýbrž v § 15, uvedení informací není regulováno v § 5 
odst. 3 a § 7 odst. 4. Doporučujeme proto opravu 
předmětných odkazů. 
 

Akceptováno 
Odkazy v návětí opraveny. 

OKOM Ke srovnávací tabulce: 
Předkladatel v rozporu s čl. 14 odst. 1 písm. c) ve spojení 
s čl. 9 odst. 2 písm. e) LPV nepřiložil srovnávací tabulku 
ke směrnici 2014/68/EU, resp. přiložil její nevyplněnou 
verzi. Žádáme tento nedostatek napravit.  
 

Akceptováno 
Srovnávací tabulka dopracována a doložena dle připomínky. 

 K rozdílové tabulce: 
Zdola uvedená ustanovení směrnice nejsou 
transponována v příslušných ustanovení návrhu nařízení 
vlády, a proto je požadujeme z rozdílové tabulky vypustit: 

- čl. 3 odst. 2 směrnice 2014/68/EU není 
transponován v § 5 návrhu, 

- čl. 8 odst. 2 pododst. 3 směrnice 2014/68/EU není 
transponován v § 8 návrhu a 

- čl. 43 odst. 2 směrnice 2014/68/EU není 
transponován v § 16 návrhu. 

 

Akceptováno 
Rozdílová tabulka upravena dle připomínky. 

 K § 2 písm. f): 
Upozorňujeme, že definice sestavy je již v zákoně o 
posuzování shody, a to v § 43. Z toho důvodu je vhodné 
definici z návrhu nařízení vlády vypustit. 
 

Akceptováno 
Písm. f) odstraněno. 

 K § 12 odst. 2: 
Je vhodné alespoň v odůvodnění specifikovat, které 
„příslušné informace“ zašle oznámený subjekt Komisi a 
členským státům. 

Akceptováno 
Slova „příslušné informace“ nahrazena slovy „doklady prokazující 
splnění povinností podle odstavce 1“. 
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 K § 14 odst. 2: 
Třetí věta § 14 odst. 2 se dubluje s povinností uvedenou v 
§ 14 odst. 2, poslední větě zákona. Nicméně v zákoně je 
směrnicový požadavek, aby prohlášení o shodě bylo 
přeloženo do jazyků požadovaných členským státem, ve 
kterých se zařízení uvádí nebo dodává na trh, 
transponován ne zcela správně jako překlad do úředního 
jazyka dotčeného členského státu. Z toho důvodu je pak 
možná žádoucí z části duplicitní požadavek v nařízení 
vlády ponechat a pro futuro uvažovat o změně zákona.  

Akceptováno 
Souhlasíme s návrhem možné změny v budoucí novele. 

 K § 15 odst. 5: 
Povinnost stanovená v § 15 odst. 5 návrhu nařízení vlády 
odpovídá povinnosti dle § 15 odst. 3 zákona o posuzování 
shody, je proto vhodné duplicitní ustanovení z návrhu 
nařízení vlády vypustit. 
 

Vysvětleno 
Dle § 15 odst. 3 zákona se identifikační číslo připojí při 
posuzování shody podle modulu, který zahrnuje připojení 
identifikačního čísla. § 15 odst. 5 nařízení vlády uvádí, které 
moduly postupování shody připojení identifikačního čísla zahrnují 
(moduly uvedené v příloze č. 3 v bodě 2 a 4-12). Z tohoto důvodu 
je žádoucí toto ustanovení ponechat. 

 Doporučující připomínka: 
K § 11 odst. 1 písm. b) a c): Doporučujeme v rámci 
zachování jednotnosti nahradit na konci písmen středníky 
čárkami. 

Akceptováno 
Text upraven dle připomínky. 
 

 Doporučující připomínka: 
K § 12 odst. 2: Navrhujeme slova "s uvedením důvodů 
svého stanoviska" nahradit slovy "své stanovisko s 
odůvodněním". 

Vysvětleno 
V provedené změně nespatřujeme žádný rozdíl oproti stávající 
úpravě. 

 Doporučující připomínka: 
K § 12 odst. 2: Není nám jasné, jaký účel má vyjádření 
stanoviska členských států nebo Evropské komise před 
vydáním evropského schválení pro materiály, vzhledem k 
tomu, že povaha vyjádření není závazná a oznámený 
subjekt má možnost, nikoli povinnost k tomuto stanovisku 
přihlédnout. 

Akceptováno 
Poslední věta § 12 odst. 2 upravena následovně: „Oznámený 
subjekt vydá evropské schválení pro materiály s přihlédnutím 
k předloženým připomínkám“. 
 
Smyslem tohoto ustanovení je, že oznámený subjekt může vydat 
evropské schválení pro materiály až po uplynutí lhůty 3 měsíců, 
během kterých je možné předkládat připomínky, které přitom vzít 
v úvahu musí. 
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 Doporučující připomínka: 
K § 15 odst. 1: Doporučujeme na konci návětí slova ", a to" 
vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno 
Ustanovení upraveno dle návrhu připomínky. 

 Doporučující připomínka: 
K § 17 odst. 3: Navrhujeme za text "č. 26/ 2002 Sb." vložit 
slova ", ve znění účinném přede dnem účinnosti tohoto 
nařízení". 

Vysvětleno 
V platnosti zůstávají certifikáty vydané podle nařízení č. 26/2003 
Sb. nejen ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 
nařízení, ale rovněž vydané podle nařízení č. 26/2003 Sb. 
v předchozích znění (nařízení č. 26/2003 Sb. bylo několikrát 
novelizováno). 

MD V § 18 bodě 1 je nutné uvést správné číslo nařízení vlády, 
které je 26/2003 Sb, (nikoliv 26/2002 Sb). 

Akceptováno 
Číslo nařízení opraveno. 

MV K § 1 odst. 3: 
V písmenech c) až f) a s) jsou používány nenormativní 
odkazy na jiný právní přepis doplněné poznámkou pod 
čarou – v případě písmen c) a d) jsou slova „podle jiného 
právního předpisu“ zjevně nadbytečná, neboť stačí použít 
příslušný termín, případně doplněný odkazem v poznámce 
pod čarou. Naopak v ostatních zmiňovaných případech je 
nenormativní odkaz nedostačující, neboť neumožňuje 
jednoznačně určit, o která zařízení nebo výrobky podle 
jiných právních předpisů – viz písmena e) a f) – nebo 
zařízení, na která se vztahují jiné právní předpisy – viz 
písmeno s) – se má jednat.  
 

Akceptováno částečně 
Je v zájmu adresátů tohoto právního předpisu poznámky uvést – 
pokud má určit, že výrobek nespadá pod toto nařízení vlády. 
Např. v písm. c) se uvádí jednoduché tlakové nádoby, jejichž 
legální definice, se kterou lze pracovat, je pouze v odkazovaném 
nařízení vlády č. 119/2016 Sb. 
 
Slova „podle jiného právního předpisu „ v písm. c) a d) byla 
vypuštěna. V ostatních případech jde logicky o všechny výrobky 
podle odkazovaného jiného právního předpis, které nelze na 
ploše daného písmene definovat. Z tohoto důvodu se na tyto 
předpisy odkazuje. 

 K poznámce pod čarou č. 4: 
Navrhujeme na konec odkazu na zákon č. 56/2001 Sb. 
doplnit slova „, ve znění pozdějších předpisů.“.  

Akceptováno 
Poznámka pod čarou doplněna dle připomínky. 

 K § 11 odst. 1: 
Navrhujeme na začátek věty druhé vložit slova „Tyto 
postupy“, a tak její text lépe provázat s větou první. 
 

Akceptováno 
Ustanovení upraveno dle návrhu připomínky. 

 K § 15: 
1. V odst. 3 navrhujeme text „písm. a) a b)“ nahradit 

textem „odst. 1“. Odkázat pouze na písmena by 
bylo možné jen v tom případě, pokud by písmena 
byla uvedena přímo v samotném odst. 3. 

Akceptováno 
Doplněno „odstavci. 1“ 
 
 
Akceptováno 
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2. Doporučujeme v odst. 6 nahradit číslo „3“ číslem 
„5“, neboť o identifikačním čísle oznámeného 
subjektu se hovoří v odst. 5. 

 

Odkaz upraven dle připomínky. 

 K § 17 a § 18: 
Upozorňujeme na chybně uvedené číslo zrušovaného 
nařízení vlády č. 26/2003 Sb., kterým se stanoví technické 
požadavky na tlaková zařízení (v textu navrhovaného 
nařízení vlády je uvedeno č. 26/2002 Sb.). Tuto opravu 
bude nutné rovněž provést i v textu odůvodnění 
a závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace. 
 

Akceptováno 
Číslo zrušovaného předpisu v návrhu tohoto nařízení vlády, 
včetně odůvodnění a RIA opraveno. 

 K příloze č. 1 bodu 3.3: 
V tomto bodě jsou chybně uvedeny odkazy na jednotlivá 
ustanovení navrhovaného nařízení, neboť problematika 
označení CE upravena v § 15 (nikoli § 18) a ustanovení § 
5 odst. 3 a § 7 odst. 4 dokonce ani v návrhu nejsou 
obsažena.   
 

Akceptováno 
Nesprávné odkazy nahrazeny odkazy na § 15 (označení CE) a § 
6 odst. 5 a § 8 odst. 3 (informace). 

 K příloze č. 2: 
V jednotlivých grafech uvedených v příloze č. 2 byly 
ponechány odkazy na jednotlivé články směrnice 
2014/68/EU. Bylo by vhodné tyto odkazy nahradit odkazy 
na ustanovení navrhovaného nařízení.  

Akceptováno 
Odkazy v jednotlivých grafech odkazující na směrnici nahrazeny 
odkazy na příslušné ustanovení tohoto nařízení vlády. 

 K příloze č. 3: 
1. Doporučujeme, aby předkladatel zvážil použití 

jiného typu označování jednotlivých částí a bodů 
přílohy. Jednotlivé moduly jsou označeny 
arabskými číslicemi a body v rámci jednotlivých 
modulů jsou pak opakovaně označeny arabskými 
číslicemi. Podle našeho názoru by bylo vhodné pro 
odlišení jednotlivé moduly označit římskými 
číslicemi. 
 
 
 
 

1. Akceptováno jinak 
Pro lepší odlišní názvů modulů posuzování shody od jednotlivých 
bodů byly názvy modulů zvýrazněny tučně. Navrhovaný způsob 
označení názvů modulů římskými číslicemi nepovažujeme za 
vhodné z toho důvodu, že by pak v § 11 byly odkazy na jednotlivé 
moduly uvedeny stylem: „…..shoda s typem stanovená v bodě 
IX“. Rovněž změna v číslování jednotlivých bodů v rámci 
jednotlivých modulů není vhodná vzhledem k velkému množství 
odkazů na tyto body napříč všemi přílohami. 
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2. V části 1 (modul A) v bodě 4.2 je uvedeno, že 

výrobce uchovává písemné EU prohlášení o shodě 
společně s technickou dokumentací po dobu 10 let 
od uvedení tlakového zařízení na trh. Tato 
povinnost je uvedena již v § 6 odst. 3 
navrhovaného nařízení. Doporučujeme zvážit, zda 
toto ustanovení nebude vhodnější pro jeho 
nadbytečnost vypustit. Tato připomínka se vztahuje 
obdobně i k dalším ustanovením přílohy č. 3, kde 
se tato povinnost rovněž objevuje.  
 

3. V případě části 9 (modul F) doporučujeme v bodě 3 
upravit skloňování vedlejší věty, tedy slova „který si 
výrobce zvolil“ nahradit slovy „kterého si výrobce 
zvolil“.  
Obdobná chyba v skloňování se nachází na více 
místech přílohy č. 3, např. v modulu E bod 3.1, v 
modulu G, bod 4, v modulu H1 bod 3, atd. 

 
2. Vysvětleno 

Dle § 6 odst. 2 zákona je výrobce povinen uchovávat prohlášení o 
shodě po dobu stanovenou nařízením. Zároveň z důvodu 
jednoznačnosti je žádoucí, aby veškeré informace vztahující se 
k jednotlivým modulům posuzování shody byly u příslušného 
modulu posuzování shody uvedeny. Z tohoto důvodu je 
příhodnější ponechat tuto informaci jak v paragrafovaném znění, 
tak v přílohách. 
 
 
 

3. Vysvětleno 
Stejným způsobem, na základě stanoviska LRV, jsou upraveny i 
některá další nařízení k zákonu o posuzování shody. 

 K odůvodnění: 
Ve zvláštní části odůvodnění, v části týkající se § 3, se 
hovoří o tom, že 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 předpokládáno, aby takováto 
tlaková zařízení byla vyráběna se správnou technickou 
praxí. Máme za to, že tato pasáž odůvodnění se týká § 3 
odst. 5, nikoliv odst. 4. Proto doporučujeme číslo odstavce 
opravit. 
 

Akceptováno 
Pasáž odůvodnění uvedená v připomínce se týká odstavce 5, 
proto byla opravena dle připomínky. 

 K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 
Na str. 4 ve druhém odstavci se hovoří o navrhovaném 
zákoně o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh. Bude vhodné tuto informaci aktualizovat, 
neboť tento zákon je již platný a účinný a byl vyhlášen ve 
Sbírce zákonů pod č. 90/2016 Sb. 

Akceptováno 
Informace aktualizovány dle připomínky. 

MK Obecně k návrhu  
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Upozorňujeme na řadu chybných odkazů v návrhu, 
konkrétně jde o: 

- V § 3 odst. 3 - odkaz na odst. 1 by měl spíše 
směřovat na odst. 2, který vypočítává různé druhy 
tlakových zařízení, u nichž musí být splněny 
technické požadavky. 
 

- V § 6 odst. 1 a 6, § 8 odst. 2 a 4 a § 9 odst. 2 - 
odkazy na § 3 odst. 4 by měly směřovat spíše na 
§ 3 odst. 5. 
 

- V § 15 odst. 6 – odkaz na odst. 3 by měl směrovat 
spíše na odst. 5, který hovoří o identifikačním čísle. 
 
 

- V § 16 písm. i) – odkaz směřuje na § 8 odst. 7, 
ovšem § 8 má pouze 6 odstavců a není tedy 
zřejmé, o jaký konkrétní požadavek má jít. 
 

- V příloze č. 1 bodu 3.3 – odkazy na § 18, § 5 odst. 
3 a § 7 odst. 4 by měly směřovat na § 15, § 6 odst. 
5 a § 8 odst. 3, kde je upraveno  označení CE a 
povinnost uvedení informací. 
 
 

- V příloze č. 2 - odkazy na čl. 4 odst. 3 (směrnice) 
v každém z grafů by měly směřovat na § 3 odst. 5 
(nařízení vlády). 

 
 
Akceptováno 
Odkaz upraven. 
 
 
 
Akceptováno 
Odkazy upraveny. 
 
 
Akceptováno 
Odkaz upraven. 
 
 
Vysvětleno 
Zmíněný odkaz směřuje na ustanovení § 8 odst. 7 zákona, nikoliv 
na ustanovení tohoto nařízení vlády. 
 
Akceptováno 
Odkazy upraveny. 
 
 
 
 
Akceptováno 
Odkazy upraveny. 
 

 K § 1 odst. 3 písm. r), § 3 odst. 2 a 4 a příloze č. 1 bodu 
2.2.2  
Doporučujeme zvážit, zda u součinu PS·V neuvádět 
jednotku spíše ve tvaru součinu, tedy „bar·l“, neboť tímto 
způsobem ji uvádí i anglické a italské znění dané 
směrnice. 
 

Vysvětleno 
České znění směrnice, stejně jako NV 26/2003 Sb., kterým se 
stanoví technické požadavky na tlaková zařízení (ale i jiné 
předpisy – např. předpisy upravující uvádění jednoduchých 
tlakových nádob) používají výraz PS·V, proto je vhodnější 
ponechat i zde stávající úpravu. 

 K příloze č. 1 bodu 2.2.2 
Doporučujme spojení „součin nejvyššího dovoleného tlaku 

Akceptováno 
Text upraven dle návrhu připomínky. 
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PS a objemu V“ nahradit spojením „součin PS·V“, aby bylo 
znění jednotné například s § 1 odst. 3 písm. r). 

 K příloze č. 1 bodu 7.1 
Doporučujme spojení „R e/t“, „R m/20“ a „R m/t“ uvádět ve 
tvaru, ve kterém jsou tato spojení uváděna ve směrnici, 
tedy „Re/t“, „Rm/20“ a „Rm/t“. 

Vysvětleno 
Stejný formát značek byl použit i v rušeném nařízení č 26/2003 
Sb., proto jsou značky takto uvedeny i zde. 

MO Bez připomínek  
MZV Bez připomínek  
MPSV Bez připomínek  
MZD Bez připomínek  
MŠMT Bez připomínek  
MZE Bez připomínek  
MMR Bez připomínek  
ÚVČR – VÚV Bez připomínek  
ÚVČR – RVV Bez připomínek  

V Praze dne 20. července 2017 

Vypracoval: Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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