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ODŮVODNĚNÍ 

 

 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Usnesení vlády ze dne 16. června 2014 č. 437, k přípravě návrhu státního rozpočtu 

České republiky na rok 2015 a střednědobého výhledu na léta 2016 a 2017, uložilo ministru 

průmyslu a obchodu zpracovat novelu vyhlášky č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné 

činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem 

a úplata za jejich poskytování, za účelem úpravy poplatků za přístup k technickým normám 

ČSN, s termínem účinnosti ke dni 1. ledna 2015.  

Úprava poplatků za přístup k technickým normám ČSN byla provedena vyhláškou 

č. 348/2014 Sb., metodou zkrácení délky přístupových práv k elektronickým verzím norem 

prostřednictvím systému ČSN Online při současném zachování ceny, a to z 1 roku na 6 

měsíců. Tato změna přispěla ke zvýšení příjmů z prodeje českých technických norem, ale 

zároveň přinesla nutnost uzavírání smlouvy, resp. dodatku smlouvy 2x ročně místo 1x ročně. 

To znamenalo kromě zvýšení nákladů na pořizování norem i zvýšení administrativní zátěže 

pro uživatele systému ČSN Online i jeho provozovatele, Úřadu pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“) a zhoršení uživatelského komfortu. 

Obsahem předkládané novely vyhlášky č. 486/2008 Sb., ve znění vyhlášky 

č. 348/2014 Sb., je navrácení možnosti ročního přístupu. Dále je navrhována náprava 

drobných formulačních nedostatků vyhlášky.  

Podrobnosti 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 

 

Navrhovaná právní úprava je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, k jehož provedení je navržena, jakož i se zákonným zmocněním k jejímu vydání. 

Návrh je vydáván na základě zmocnění v § 5 odst. 6 tohoto zákona. 

 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE 

 

Na oblast upravenou návrhem se nevztahují předpisy Evropské unie, judikatura 

soudních orgánů Evropské unie a obecné právní zásady práva Evropské unie. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

 

Vyhláška č. 486/2008 Sb. byla vydána v souvislosti se zrušením příspěvkové 

organizace Český normalizační institut, která vykonávala funkci právnické osoby pověřené 

činnostmi v oblasti českých technických norem (§ 5 zákona č. 22/1997 Sb.). Při absenci 

pověřené právnické osoby vykonává tyto činnosti ÚNMZ, který je organizační složkou státu 
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v resortu Ministerstva průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“). Ten je oprávněn za 

odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých 

technických norem vybírat úplatu, která je příjmem státního rozpočtu. Seznam činností a výši 

úplaty stanoví ministerstvo vyhláškou.  

Ceny v původní vyhlášce byly stanoveny s cílem zajistit maximální dostupnost 

českých technických norem pro jejich uživatele. Vyhláška byla novelizována vyhláškou 

č. 348/2014 Sb. s cílem zvýšit příjmy státního rozpočtu prostřednictvím úpravy vybíraných 

poplatků, v souladu s usnesením vlády č. 437 z 16. června 2014. Vedle zvýšení pořizovacích 

nákladů přinesla novela i zvýšení administrativní zátěže. Navrácením možnosti ročního 

přístupu lze dosáhnout odstranění této zátěže a zvýšení komfortu stávajících uživatelů, stejně 

jako lepší možnosti oslovení nových. 

Podrobnosti 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 

 

Pro podnikatelské prostředí, stejně jako další uživatele norem, znamená návrh snížení 

administrativní náročnosti přístupu k technickým normám. Přínosy tohoto snížení jsou 

převážně nefinančního charakteru.  

Návrh počítá se zvýhodněním ročního přístupu (možnost půlročního zůstává 

zachována) poskytnutím většího množství tiskových stran – 1.5 násobek ve srovnání se 

dvěma postupně zakoupenými půlročními přístupy. To znamená úsporu nákladů na tiskové 

strany, které by uživatel jinak musel dokupovat. Cílem tohoto zvýhodnění je posílení 

motivace k dlouhodobému využívání služby. 

Minimální snížení příjmů státního rozpočtu ve formě tiskových stran poskytnutých 

„zdarma“ bude plně vyváženo zvýšením počtu uživatelů, které lze očekávat vzhledem 

k cenové atraktivitě a administrativní nenáročnosti navrhovaného řešení. 

Podrobnosti jsou obsaženy v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

Sociální dopady, včetně dopadu na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé a národnostní menšiny, se v důsledku přijetí navrhované vyhlášky 

nepředpokládají. 

Návrh novely vyhlášky nepřináší žádné negativní dopady na životní prostředí. 

 

 

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 se týká výhradně problematiky stanovení výše úplaty za 

činnosti související s vydáváním a distribucí technických norem. 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 technických požadavcích na výrobky. Návrh sám nestanoví 

pravomoci státních orgánů ani neupravuje vztahy; pouze specifikuje podrobnosti zákonné 

úpravy. Činí tak pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění cíle úpravy. Množina 

upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů zcela odpovídá stávající právní 

úpravě.  

Kompetentní orgán veřejné správy, tj. ÚNMZ bude schopen efektivně kontrolovat 

a vynucovat dodržování nové regulace stejnými postupy, jako je tomu u regulace současné. 

Tento orgán má 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) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSAF2GAU41)



7 

  

II) Zvláštní část 

 

K článku I, bodu 1 

 

Vzhledem k tomu, že ÚNMZ není plátcem DPH, uvedeny jsou konečné ceny bez DPH. 

 

 

K článku I, bodu 2 

 

Navrhuje se zavedení možnosti ročního přístupu k systému ČSN Online, odstupňovaného 

podle počtu tiskových stran dle potřeby uživatele. Dále se navrhuje opravit drobné formulační 

nedostatky v textu přílohy. Vzhledem k většímu množství dílčích změn je příloha předkládána 

v kompletním novém znění. 

V novelizované vyhlášce v příloze v písmenu B položce e. se poskytují přístupová práva pro 

knihovny podle zákona č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných 

knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

k hromadnému čtení elektronické formy českých technických norem a jiných publikací, bez 

možnosti tisku, jeden přístup platný 12 měsíců za cenu 10 000,- Kč. Smyslem je zpřístupnit 

zejména knihovnám technických vysokých škol přístup k souborům ČSN z důvodu podpory 

technického vzdělávání studentů technických oborů. 

Z textu vyhlášky byla odstraněna možnost konzultací v informačním středisku ÚNMZ, která 

ve vyhlášce byla umožněna podle přílohy vyhlášky v písmenu C položce d., neboť tato služba 

nebyla využívána. Nevyužívání této služby je spojeno s rozvojem elektronických komunikací 

a se stále se rozšiřujícím přístupem k informacím prostřednictvím internetu. 

 

 

K článku II 

 

Z důvodu zachování právní jistoty se navrhuje přechodné ustanovení, které zachovává 

platnost přístupových práv k českým technickým normám zakoupeným před nabytím 

účinnosti této vyhlášky. Tato přístupová práva tak zůstávají v platnosti po dobu, pro kterou 

byla zakoupena.   

 

 

K článku III 

 

Vzhledem k tomu, že většina uživatelů uzavírá smlouvy od 1. ledna každého kalendářního 

roku, je vhodné stanovit účinnost k tomuto datu. 
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