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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 

ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Technické požadavky na aerosolové rozprašovače jsou v rámci Evropské unie 

harmonizovány prostřednictvím směrnice Rady  75/324/EHS o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se aerosolových rozprašovačů, v platném znění. Tato směrnice je 

do právního řádu ČR transponována nařízením vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů, které je 

prováděcím předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Směrnice 75/324/EHS stanoví pravidla pro uvádění aerosolových rozprašovačů na trh. 

U aerosolových rozprašovačů harmonizuje požadavky na bezpečnost, včetně požadavků 

týkajících se jmenovitých objemů, plnění a dalších nebezpečí souvisejících s natlakováním 

a požadavků na označování aerosolových rozprašovačů spadajících do oblasti její působnosti 

a uváděných na trh podle jejích ustanovení.  

Technický pokrok a inovace umožnily v posledních letech používat v aerosolových 

rozprašovačích nehořlavé hnací plyny; jedná se zejména o stlačené plyny jako dusík, stlačený 

vzduch a oxid uhličitý. Současný limit maximálního povoleného tlaku v aerosolových 

rozprašovačích stanovený směrnicí 75/324/EHS však omezuje vývoj aerosolových 

rozprašovačů s nehořlavými hnacími plyny, protože časem snižuje jejich účinnost. Pokles 

tlaku v takových aerosolových rozprašovačích během používání totiž snižuje výdej náplně 

a dochází k výraznému zhoršení výkonnosti rozprašovače. 

Směrnice Komise 2008/47/ES, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku 

mění směrnice Rady 75/324/EHS o sbližování právních předpisů členských států týkajících se 

aerosolových rozprašovačů transponovaná nařízením vlády č. 315/2009 Sb., kterým se mění 

nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové 

rozprašovače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb. zvýšila maximální povolený tlak 

aerosolových rozprašovačů s nehořlavými hnacími plyny z 1,2 na 1,32 MPa, což byla v té 
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době maximální mezní hodnota tlaku, při které bylo možné zaručit bezpečnost. Technický 

pokrok a inovace však nyní umožňují zvýšení tohoto limitu, aniž by byla bezpečnost 

aerosolových rozprašovačů ohrožena. Je tak možné limit dále zvýšit a zvýšit u rozprašovačů 

uváděných na trh množství a kvalitu vypouštěného aerosolu, a spotřebitelům tak nabídnout 

širší nabídku účinnějších produktů. 

Zvýšení povoleného tlaku v aerosolových rozprašovačích s nehořlavými hnacími plyny 

tak výrobcům rozšíří možnost volby a umožní používat tyto rozprašovače k více účelům. 

Bude tedy možné přejít v maximální míře od hořlavých hnacích plynů na nehořlavé, zvýšit 

účinnost a environmentální výkonnost aerosolových rozprašovačů a zároveň garantovat 

úroveň bezpečnosti stanovenou ve směrnici 75/324/EHS. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování 

a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně 

nařízení (ES) č. 1907/2006, stanoví harmonizaci pravidel klasifikace a označování látek 

a směsí v rámci Unie. Ustanovení o označování obsažená ve směrnici 75/324/EHS byla 

uvedena v soulad s uvedeným nařízením směrnicí Komise 2013/10/EU transponovanou 

nařízením vlády č. 80/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů. 

Nařízení č. 1272/2008 bylo později novelizováno nařízením Komise (EU) č. 487/2013; změny 

z toho vyplývající je třeba reflektovat v právní úpravě aerosolů. 

Dne 22. 11. 2016 byla v Úředním věstníku EU publikována směrnice Komise (EU) 

2016/2037, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak 

aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek 

a směsí. Tato směrnice zavádí výše uvedené změny do směrnice 75/324/EHS. K její 

transpozici je navrhováno nařízení vlády, které odpovídajícím způsobem znovelizuje nařízení 

vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové rozprašovače, ve 

znění pozdějších předpisů. 

S ohledem na absenci významných dopadů navrhované právní úpravy byla dopisem 

ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky ze dne 31. října 

2017 čj. 29359/2017-OHR udělena tomuto návrhu výjimka z povinnosti provést hodnocení 

dopadů regulace. 
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B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 

K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 

ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Návrh nařízení vlády je předkládán na základě zmocnění v § 22 zákona č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů Návrh je s tímto 

zákonem a zmocněním v souladu. 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POKUD SE NA 

VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, 

S UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH 

ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  

 

Návrh nařízení vlády představuje plnou transpozici směrnice 2016/2037. Transpoziční 

lhůta je uvedenou směrnici nastavena na 12. prosince 2017 s tím, že účinnost přijatých 

vnitrostátních předpisů má nastat ke dni 12. února 2018. Tento návrh obsahuje pouze 

ustanovení nutná k zajištění řádné implementace předpisů EU; nedochází k nežádoucímu 

rozšiřování obsahu implementovaných norem, tzv. gold-platingu. Návrh je tudíž plně 

v souladu s výše uvedenými předpisy, k nimž není ke dni předložení návrhu evidována žádná 

judikatura soudních orgánů EU. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 

NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

Platné znění nařízení č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na 

aerosolové rozprašovače, neobsahuje změny vyplývající ze směrnice 2016/2037. Je proto 

nutné jej odpovídajícím způsobem novelizovat, aby byl odstraněn rozpor s právními předpisy 

EU. Nezbytnost navrhované právní úpravy je tak dána legislativními závazky vyplývajícími 

z členství v Evropské unii. 

 

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 
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OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 

A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V souvislosti s  novou právní úpravou nedojde k  navýšení objemu kontrolní činnosti 

a vzniku s tím spojených nákladů na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

Náklady pro podnikatelské prostředí nejsou s navrhovanou právní úpravou spojeny. 

Návrh nemá sociální dopady, zejména dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh nemá 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“.  

Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, který se týká výhradně problematiky 

dodávání výrobků na trh. 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. 

Při hodnocení korupčních rizik je třeba vycházet ze skutečnosti, že návrh je prováděcím 

předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. Návrh sám 

nestanoví pravomoci státních orgánů ani neupravuje vztahy; pouze specifikuje podrobnosti 

zákonné úpravy pro konkrétní skupinu výrobků. Činí tak pouze v míře nezbytně nutné 

pro naplnění cíle úpravy. Množina upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů 
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zcela odpovídá stávající právní úpravě. Kompetentní orgány veřejné správy, tj. ČOI (orgán 

dozoru) a ÚNMZ (oznamující orgán) budou schopny efektivně kontrolovat a vynucovat 

dodržování nové regulace stejnými postupy, jako je tomu u regulace současné. Oba tyto 

orgány mají 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) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

K článku I 

 

K bodu 1. 

Do poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje citace směrnice 2016/2037. 

 

K bodům 2. a 3. 

Ustanovení o označení na aerosolovém rozprašovači, vycházející z nařízení č. 1272/2008, se 

aktualizuje, aby odpovídalo platnému znění tohoto nařízení. 

 

K bodu 4. 

U aerosolových rozprašovačů s nádobou z kovu se nově povoluje tlakovat tyto aerosoly až na 

hodnotu 1,5 MPa, pokud je jako hnací médium použit nehořlavý plyn. Tento limit zachovává 

požadavky na bezpečnost výrobku a zároveň rozšiřuje možnosti výrobců a zlepšuje komfort 

spotřebitelů. 

 

K článku II 

 

Účinnost nařízení vlády je stanovena v souladu s čl. 2 odst. 1 směrnice 2016/2037. 
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