
III. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA  

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví 

odborné činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých 

technických norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb. 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Úřad pro technickou normalizaci, 

metrologii a státní zkušebnictví / Igor 

Švarc 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, 

v případě dělené účinnosti rozveďte 

1. ledna 2017 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu vyhlášky  

Úprava podmínek přístupu k  technickým normám pro snížení administrativní zátěže a zlepšení 

komfortu uživatelů obnovou možnosti ročního přístupu. 

3. Agregované dopady návrhu vyhlášky  

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano 

Potenciální minimální bezprostřední výdaje plynoucí z cenového zvýhodnění ročního přístupu, 

kompenzované v dlouhodobém horizontu. 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

 
 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano 

Snížení administrativní zátěže, úspora nákladů (převážně nefinančních). 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 

 

3.5 Sociální dopady: Ne 
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3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 

 
 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne 

  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

  

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

  

3.10 Korupční rizika: Ne  

  

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 
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1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné 

činnosti související se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických 

norem a úplata za jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb. 

 

1.2 Definice problému 

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. za 

účelem úpravy poplatků za přístup k technickým normám ČSN, a to 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 platnosti hesla u dálkového přístupu 

k normám (systém 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 i zvýšení administrativní zátěže pro uživatele systému ČSN Online 

a Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) 

spočívající v nutnosti uzavírání smlouvy, resp. dodatku smlouvy 2x ročně místo 1x 

ročně. To se negativně projevilo na počtu uživatelů systému. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

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 Úřad, který je organizační 

složkou státu 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. Tato 
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novela přispěla ke zvýšení příjmů z prodeje českých technických norem, ale zároveň 

přinesla i zvýšení administrativní zátěže pro uživatele systému ČSN Online a Úřad 

(nutnost uzavírání smlouvy, resp. dodatku smlouvy 2x ročně místo 1x ročně).  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Přímo dotčenými subjekty jsou uživatelé systému ČSN Online, kterých je k datu 

zpracování závěrečné zprávy 24 174; většinu uživatelů tvoří podnikatelské subjekty. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem úpravy je odstranit nedostatky, které odkrylo dosavadní fungování 

systému ČSN Online v praxi. Jedná se zejména o snížení administrativní zátěže 

a zlepšení komfortu uživatelů při současném naplnění požadavků státního rozpočtu. 

Úprava by dále měla napravit drobné formulační nedostatky vyhlášky. 

Technické normy představují optimální způsob zajištění vysoké úrovně 

bezpečnosti a kvality výrobků a služeb. Je tak v zájmu nejen podnikatelů, ale 

i spotřebitelů, aby byly využívány v co největší míře. Zkvalitněním služby ČSN Online 

lze jejich využívání podpořit. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Bez přijetí vhodného opatření bude zachována uživatelsky méně komfortní 

podoba systému ČSN Online. Nižší spokojenost uživatelů systému může vést 

k odrazení potenciálních nových uživatelů, případě i ke ztrátě stávajících. 

 

2. Návrh variant řešení 

2.1 Nulová varianta 

Nulové varianta znamená zachování současného stavu, kdy je přístup do ČSN 

Online nutné smluvně obnovovat každých 6 měsíců. 

2.2 Varianta úpravy - Obnovení ročního přístupu 

Tato varianta znamená možnost uzavírat smlouvy na dobu 1 roku, jak bylo 

možné na počátku fungování systému, přičemž cena takového přístupu by odpovídala 

dvěma současným půlročním přístupům. Možnost uzavírat smlouvy pouze na 6 měsíců 
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by zůstala zachována. Zakoupení ročního přístupu se navrhuje zvýhodnit větším počtem 

stran, které je možné v rámci přístupu vytisknout. 

V rámci úpravy se dále navrhuje zpřesnění formulací použitých ve vyhlášce. 

Například u poskytnutí přístupových práv k hromadnému čtení by mělo být výslovně 

uvedeno, že tento přístup je určen pouze pro knihovny poskytující veřejné knihovnické 

a informační služby dle zákona č. 257/2001 Sb.  

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Nulová varianta 

Náklady 

V souvislosti s nutností uzavírat smlouvu dvakrát do roka vznikají uživatelům 

i provozovateli systému (Úřadu) neodůvodněné náklady na administrativu, které by 

bylo možno snadno eliminovat úpravou vyhlášky. V případě uživatelů jde o náklady 

převážně nefinančního charakteru, ve formě snížení uživatelského komfortu. To vede 

k menší spokojenosti uživatelů a v důsledku toho k potenciálnímu poklesu zájmu 

o službu. 

Přínosy 

            Předkladatel neshledal žádné přínosy v zachování současného stavu.  

3. 2 Varianta úpravy 

Náklady 

Jelikož varianta počítá s poskytnutím vyššího počtu tiskových stran u ročního 

přístupu (1,5x ve srovnání se dvěma půlročními), lze hovořit o minimálních 

potenciálních nákladech státního rozpočtu v podobě stran poskytnutých „zdarma“, které 

by jinak zákazník musel dokupovat. Z dostupných statistik vyplývá, že většina 

zákazníků dává přednost zakoupení přístupu s nejvyšším počtem stran a dokupování 

poté nevyužívá. Pokud tyto náklady vzniknou, lze očekávat, že budou plně vyváženy 

příchodem nových zákazníků.  

Přínosy 

Přínosem varianty bude snížení administrativní zátěže zákazníků (převážně 

podnikatelů) i poskytovatele (Úřadu) a celkové zkvalitnění poskytovaných služeb 

v oblasti přístupu k českým technickým normám. Obnovení ročního přístupu spolu 

se zvýhodněním přinese úsporu finančních nákladů pro stávající zákazníky a bude 

motivovat k dlouhodobému využívání služby. Vzhledem k cenové atraktivitě 
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a administrativní nenáročnosti navrhovaného řešení lze očekávat mírný nárůst nových 

zákazníků. 

Přínosem pro podnikatelské prostředí bude rovněž změna platby za konzultace, 

protože navrhovaná právní úprava nově tuto platbu ruší. Konzultace bude Úřad 

poskytovat zdarma. 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Z provedeného hodnocení vyplývá, že provedením jednoduché legislativní 

změny lze dosáhnout zkvalitnění služby ČSN Online a posílení její důvěryhodnosti, a to 

bez vzniku významných nákladů pro státní rozpočet. Z tohoto důvodu byla jako vhodná 

vybrána aktivní varianta – obnovení ročního přístupu. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Navrhovaná právní úprava navazuje na ustanovení obsažená v zákoně 

č. 22/1997 Sb. Implementována bude formou novely vyhlášky Ministerstva průmyslu 

a obchodu č. 486/2008 Sb., kterou se stanoví odborné činnosti související 

se zabezpečením vydávání a řádné distribuce českých technických norem a úplata za 

jejich poskytování, ve znění vyhlášky č. 348/2014 Sb. Forma právní úpravy je výslovně 

předepsána v § 5 odst. 6 zákona.  

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Úřad provádí v rámci své činnosti průběžné vyhodnocování účinnosti 

a efektivnosti právních předpisů a souvisejících opatření a za tímto účelem navrhuje 

změny. Současně průběžně reaguje na přípravu a průběh legislativních úprav na úrovni 

EU a také souběžně sleduje v rámci mezinárodní spolupráce úpravu v jiných členských 

státech evropských a mezinárodních normalizačních organizací. 

 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Zdrojem dat pro hodnocení dopadů byly převážně údaje a statistiky Úřadu 

o fungování systému ČSN Online v rozmezí let 2014-2016. Hlavním konzultovaným 
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subjektem byla Hospodářská komora ČR jako reprezentant podnikatelských subjektů, 

které tvoří převážnou část uživatelské základny systému. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 Igor Švarc 

 Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

tel.: 224 802 116 

e-mail: svarc@unmz.cz 
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