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IV. 
O d ů v o d n ě n í 

 
 
I. Obecná část 
 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, důvod předložení 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. března 2016 o osobních 

ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS (dále jen „ nařízení 
2016/425“) a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. března 2016 
o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice Rady 2009/142/ES (dále jen „nařízení 
2016/426“) představují novou harmonizovanou úpravu technických požadavků na osobní 
ochranné prostředky a spotřebiče plynných paliv. Nahrazují tak dosavadní úpravu směrnicemi 
Rady 89/686/EHS a 2009/142/ES. 

Adaptace na tato nařízení, nutná pro zajištění výkonu státní správy v daných oblastech, 
byla provedena částí první zákona č. 265/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Navrhované nařízení vlády představuje dokončení adaptace provedením zrušovacích 
a přechodných ustanovení nařízení EU. V případě nařízení 2016/425 vznikl mezi Evropskou 
komisí a členskými státy spor o výklad těchto ustanovení, jehož výsledkem byl dokument 
s názvem „Regulation (EU) 2016/425 on personal protective equipment: guidance document 
on the implementation of Article 47 on transitional provisions“ (dále jen „výkladový 
dokument Komise“). Tento dokument EK zveřejnila dne 7. 12. 2017. 

V souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2018 není k návrhu předkládaného 
nařízení 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 souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie 
Navrhovaná právní úprava zajišťuje implementaci vybraných ustanovení nařízení 

Evropského Parlamentu a Rady 2016/425 a 2016/426. Návrh je v souladu s těmito předpisy, 
k nimž není ke dni zpracování návrhu evidována žádná judikatura soudních orgánů EU. 

 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Cílem návrhu je dokončit adaptaci na dvě přímo použitelná nařízení Evropské unie 

zrušením transpozičních předpisů ke směrnicím, jež jsou nařízeními rušeny. 
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5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad 
Návrh nemá dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty ani na podnikatelské 

prostředí ČR. 
 
6. Sociální dopady 
Sociální dopady, včetně dopadu na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně 

slabé a národnostní menšiny, se v důsledku přijetí navrhované úpravy nepředpokládají. 
 
7. Dopady na životní prostředí 
Návrh nepřináší žádné negativní dopady na životní prostředí. 
 
8. Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 
Návrh nemá dopady z hlediska zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
 
9. Dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
V této oblasti se nepředpokládají žádné dopady. 
 
10. Zhodnocení korupčních rizik 
Z hlediska zvažování korupčních rizik nezakládá navrhovaná úprava prostor pro možné 

korupční jednání. 
 
11. Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 
Návrh nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II. Zvláštní část 
 
 
K § 1 
V návaznosti na zrušení směrnic Rady 89/686/EHS a 2009/142/ES článkem 46 nařízení 
2016/425 a článkem 45 nařízení 2016/426 se zrušují nařízení vlády vydaná k transpozici 
těchto směrnic. 
 
K § 2 
Přechodná ustanovení implementovaných nařízení umožňují nadále dodávat na trh osobní 
ochranné prostředky a spotřebiče plynných paliv schválené podle dosavadní právní úpravy, 
pokud byly uvedeny (poprvé dodány) na trh přede dnem účinnosti nařízení.  
V případě nařízení 2016/425 je navíc možné po dobu jednoho roku od účinnosti nařízení 
osobní ochranné prostředky nově na trh uvádět. Z tohoto důvodu je rovněž nutné umožnit 
osobám pověřeným k výkonu činností posuzování shody podle dosavadní úpravy 
(notifikované osoby) působit až do konce tohoto přechodného období. Tento postup vychází 
z výkladového dokumentu Komise. 
 
K § 3 
Účinnost návrhu je stanovena v souladu s datem zrušení obou směrnic. 
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