
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, ve znění pozdějších 
předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra Ministerstva průmyslu a obchodu dne 
28.6.2017, s termínem dodání stanovisek do 21.7.2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
ÚVČR KOM V části C) odůvodnění se uvádí, že návrh představuje plnou 

adaptaci na nařízení č. 167/2013. Vzhledem k tomu, že 
předkládaným návrhem dochází k adaptaci pouze na čl. 77 
nařízení č. 167/2013 (na zbývající relevantní ustanovení 
nařízení bude český právní řád adaptován novelou 
vyhlášky č. 341/2014 Sb.), doporučujeme znění části C) 
v tomto smyslu upřesnit. Dále by mezi dotčenými předpisy, 
s nimiž předkladatel vyjadřuje slučitelnost, měla být 
uvedena také směrnice 2006/42/ES, neboť návrhem 
dochází k opětovné, zpřesňující transpozici úvodní věty 
oddílu 1.7.4.2 přílohy I uvedené směrnice.  

Akceptováno 
Odůvodnění upraveno dle připomínky. 

 Oproti znění bodu 1 návrhu je v rozdílové tabulce a v 
přiloženém platném znění uveden § 1 odst. 1 rozdílně 
(chybí slovní specifikace oblasti působnosti přímo 
použitelného předpisu EU). Tuto nesrovnalost je nutno 
upravit. 

Akceptováno 
Platné znění i rozdílová tabulka upraveny dle připomínky. 

 Přiložená srovnávací tabulka ke směrnici 2006/42/ES 
nebyla vložena do databáze ISAP. 

Akceptováno 
Srovnávací tabulka vložena do databáze ISAP. 

 K poznámce pod čarou č. 14: 
Doporučujeme označení přímo použitelného předpisu v 

Akceptováno 
Upraveno dle připomínky. 
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poznámce pod čarou doplnit o dovětek„, v platném znění“, 
jelikož dotčené nařízení již bylo novelizováno (srov. čl. 48 
odst. 2 LPV). 

 K § 1 odst. 4 písm. e) bod 2. a 3. (k poznámkám pod čarou 
č. 3 a 4): 
Odkazované předpisy EU byly již nahrazeny novými 
(směrnice 70/156/EHS směrnicí 2007/46/ES a směrnice 
2002/24/ES nařízením č. 168/2013), proto – i při vědomí 
toho, že do těchto bodů nařízení vlády novela původně 
zasahovat neměla - navrhujeme upravit označení 
odkazovaných předpisů v poznámkách pod čarou tak, aby 
předpis byl uživatelsky přívětivější. Ze samotného textu 
bodů 2. a 3. by pak mělo být vypuštěno slovo „právní“ před 
slovy „předpis Evropské unie“. 

Akceptováno 
Doplněn nový novelizační bod 3, který zní: 
3. V § 1 odst. 4 písm. e) body 2 a 3 včetně poznámek pod čarou č. 
3 a 4 znějí: 
„2. motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, na něž se vztahuje 
příslušný předpis Evropské unie 3), 
3. vozidla, na něž se vztahuje příslušný přímo použitelný předpis 
Evropské unie upravující schvalování dvoukolových nebo 
tříkolových vozidel a čtyřkolek a dozor nad trhem4), kromě 
strojního zařízení namontovaného na těchto vozidlech, 
________________ 
3) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES ze dne 5. září 
2007, kterou se stanoví rámec pro schvalování motorových vozidel a 
jejich přípojných vozidel, jakož i systémů, konstrukčních částí a 
samostatných technických celků určených pro tato vozidla, naposledy 
pozměněná nařízením Komise (EU) 2017/1347. 
4) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 15. 
ledna 2013 o schvalování dvoukolových nebo tříkolových vozidel a 
čtyřkolek a dozoru nad trhem s těmito vozidly, v platném znění.“. 

MF I. K části II. - předkládací zpráva: 
1. V textu druhého odstavce je nutno čárku ve větě 
umístit až za výraz „tak“, tj. před slovo „aby“. 
2. Ve třetím odstavci na konci textu první věty je 
nutno správně uvést „… z členství v Evropské unii.“. 

 
Akceptováno 
Upraveno dle připomínky. 
Akceptováno 
Upraveno dle připomínky. 

 II. K části III. materiálu – návrh nařízení vlády: 
1. V uvozující větě doporučujeme vypustit text „(dále 
jen „zákon“)“ a slovo „zákon“, neboť legislativní zkratka je 
zavedena již v původním nařízení vlády a zavádět 
legislativní zkratku kvůli uvozující větě považujeme za 
zbytečné – text bude srozumitelný i po provedení námi 
navržené úpravy. 

 
Akceptováno 
Upraveno dle připomínky. 
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2. K bodu 1: Doporučujeme přeznačit novou 
poznámku pod čarou č. 14, protože bezprostředně 
nenavazuje na číslo, které je u dosavadních poznámek pod 
čarou nejvyšší (čl. 47 odst. 2 LPV) a současně je nutno 
opravit označení uvozovek před slovem „zároveň“. 
3. K bodu 3: Doporučujeme slova „jsou-li vzhledem k 
charakteru zařízení relevantní“ nahradit slovy „připadá-li to 
vzhledem k charakteru zařízení v úvahu“. 

Vysvětleno 
Dosavadní nejvyšší číslo má poznámka pod čarou č. 13 – příloha 
č. 1 bod 2.4.10. písm. i), odkazující na zákon č. 326/2004 Sb. 
Psaní uvozovek a následně čárky v bodě 1. je v souladu s čl. 58 
odst. 9 větou druhou LPV.  
Akceptováno 
Upraveno dle připomínky. 

HK ČR Bez připomínek  
MŽP Bez připomínek  
MV Bez připomínek  
MZV Bez připomínek  
MO Bez připomínek  
MZD Bez připomínek  
MD Bez připomínek  
MPSV Bez připomínek  
MŠMT Bez připomínek  
MZE Bez připomínek  
MSp Bez připomínek  
MK Bez připomínek  
MMR Bez připomínek  
ÚVČR-VÚV Bez připomínek  
ÚVČR-RVV Bez připomínek  

 

V Praze 5. ledna 2018 

Vypracoval: Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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