
Pozměňovací a jiné návrhy 
 

k vládnímu návrhu zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 

dodávání na trh  

(tisk 565) 

 
Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. 

Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního hospodářského výboru č. 198 

ze dne 11. listopadu 2015 (tisk 565/1) 

1. V Části první, Hlavě I, § 5 se za dosavadní odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který 

zní: 

„(3) Nařízením vlády mohou být stanoveny případy, ve kterých příslušný ústřední správní 

úřad může povolit uvést na trh a do provozu výrobek na území České republiky bez 

posouzení shody, pokud je použití výrobku v zájmu bezpečnosti nebo má sloužit 

k experimentálním účelům.“. 

Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 4 a 5. 

2. V Části první, Hlavě I, § 14 odst. 3 věta první nově zní „Pokud se na výrobek vztahuje 

více nařízení vlády, která upravují vypracování prohlášení o shodě, a tato nařízení vlády 

to připouštějí, vypracuje se jediné prohlášení o shodě, v němž se uvedou odkazy na 

harmonizační předpisy Evropské unie, vztahující se k danému výrobku, popřípadě na 

příslušná nařízení vlády.“. 

3. V Části první, Hlavě I, § 21 odst. 1 větě druhé se za slova „na vyžádání doložit“ vkládá 

slovo „Úřadu“. 

4. V Části první, Hlavě I, § 26 odst. 1 písmeno a) nově zní: 

„a) o veškerých případech, kdy bylo vydání osvědčení zamítnuto a o osvědčeních, která 

vydal, pozastavil nebo odejmul,“. 

5. V Části první, Hlavě I, § 26 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní:  

„(2) Jiný rozsah poskytování informací může stanovit vláda nařízením podle povahy 

výrobku.“. 

Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 
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Ve druhém čtení dne 10. prosince 2015 nebyly předneseny žádné pozměňovací návrhy. 

 

 

 

V Praze dne 11. prosince 2015 

Ing. Pavel  Š r á m e k, MBA, v.r. 

zpravodaj garančního hospodářského výboru 
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