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O d ů v o d n ě n í 

 
 
I. Obecná část 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, důvod předložení 
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 (dále jen „vyhláška č. 486/2008 Sb.“), byla vydána v souvislosti se zrušením 
příspěvkové organizace Český normalizační institut a přechodem jeho aktivit na Úřad pro 
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Ten byl dle zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, oprávněn vybírat za činnosti v oblasti vydávání a distribuce technických 
norem úplatu, jejíž výše se stanovila vyhláškou ministerstva průmyslu a obchodu. 

Od 1. 1. 2018 přecházejí uvedené aktivity na státní příspěvkovou organizaci Česká 
agentura pro standardizaci (dále jen „agentura“), zřízenou zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění 
zákona č. 265/2017 Sb., u níž jsou ceny stanoveny ceníkem vydaným ÚNMZ. Ceník vyšel 
ve Věstníku ÚNMZ č. 12 ze dne 8. 12. 2017 s platností od 1. 1. 2018. 

V souladu s Plánem přípravy vyhlášek na rok 2018 není k návrhu předkládané vyhlášky 
zpracována závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA).  

 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena 
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.  

 
3. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Cílem návrhu je zrušit vyhlášku č. 486/2008 Sb. a její novelizační vyhlášky č. 348/2014 

Sb. a 442/2016 Sb. Tyto předpisy se staly nadbytečnými vzhledem k zajišťování 
normalizačních činností agenturou. Z dikce § 5 odst. 3 a 6 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů vyplývá, že při existenci agentury se vyhláška neuplatní. Souběžná 
existence úpravy poplatků za úkony v oblasti technických norem ve vyhlášce a v ceníku 
agentury by však přesto mohla vést k oslabení právní jistoty uživatelů. 

 
4. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
Návrh nemá dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty ani na podnikatelské 

prostředí ČR. 
 
5. Sociální dopady 
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Sociální dopady, včetně dopadu na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 
slabé a národnostní menšiny, se v důsledku přijetí navrhované vyhlášky nepředpokládají. 

 
6. Dopady na životní prostředí 
Návrh novely vyhlášky nepřináší žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 
7. Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
Návrh nemá dopady z hlediska zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
8. Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
V této oblasti se nepředpokládají žádné dopady. 
 
9. Zhodnocení korupčních rizik 
Z hlediska zvažování korupčních rizik nezakládá navrhovaná úprava prostor pro možné 

korupční jednání. 
 
10. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 
Návrh nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 
 
K § 1 
 
Navrhuje se zrušení vyhlášky č. 486/2008 Sb. a dalších vyhlášek, jejichž obsahem je 
výhradně její novela. 
 
K § 2 
Nabytí účinnosti se navrhuje dnem vyhlášení vyhlášky. Právní stav trvající od 1. ledna 2018 
(tj. od vzniku České agentury pro standardizaci) je vhodné napravit co nejdříve. 
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