
 IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se zrušuje 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, a některé další vyhlášky 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 23.2.2018, 
s termínem dodání stanovisek do 16.3.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Úřad vlády OKOM K návrhu jako takovému neuplatňujeme věcné 

připomínky. 
 
V kontextu předložené úpravy upozorňujeme, že 
zpoplatnění technických norem je z pohledu práva 
EU problematické zejména v případě technických 
norem, které transponují požadavky práva EU. 
Transpozice unijních předpisů má být provedena 
prostřednictvím veřejně publikovatelných obecně 
přístupných aktů, neboť osoby dle unijních předpisů 
dotčené musí mít možnost se s transpozičním 
předpisem seznámit, a není akceptovatelné, aby byl 
přístup k těmto předpisům zpoplatněn. Odbor 
kompatibility z těchto důvodů dlouhodobě usiluje o 
zavedení bezplatného přístupu k technickým 
normám. Rovněž v národní úpravě lze zaznamenat 
trend směřující k bezplatnosti norem (viz rozsudek 
Nejvyššího správního soudu z 28. května 2015, sp. 
zn. 1 As 162/2014). 

      
 
 
Komentář: Případ výlučných odkazů na technickou 
normu, která se tím stane závaznou, řeší čl. 45a 
odst. 2 Legislativních pravidel vlády. Pokud se stane 
technická norma pro účely právního předpisu 
závaznou, stanoví se způsob, jakým bude odkazovaná 
technická norma zpřístupněna veřejnosti.  

Ministerstvo financí V materiálu se sice uvádí, že předložený návrh 
vyhlášky nemá dopad na státní rozpočet a ostatní 

Akceptováno 
Text upraven 
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veřejné rozpočty ani na podnikatelské prostředí ČR, 
avšak domníváme se, že v Odůvodnění a Předkládací 
zprávě by mělo být obsaženo jasné konstatování, zda 
ceny a poplatky podle nového ceníku budou stejné 
jako ceny dosavadní, či nikoliv. 

Ministerstvo vnitra K § 2: 
Upozorňujeme, že § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 
Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních 
smluv, podmiňuje nabytí účinnosti právního předpisu 
před patnáctým dnem po jeho vyhlášení pouze 
naléhavým obecným zájmem. Domníváme se, že 
přestože předkladatel uvádí, že je vhodné upravit 
současný právní stav co nejdříve, nejedná se  
(s ohledem na to, že se při existenci České agentury 
pro standardizaci úprava ve vyhlášce nepoužije) o 
naléhavý obecný zájem. Doporučujeme proto 
stanovit nabytí účinnosti vyhlášky nejdříve 15 dní od 
vyhlášení. 

Akceptováno 
Datum nabytí účinnosti upraveno 

Ministerstvo spravedlnosti Bez připomínek  
Úřad vlády ČR - VÚV Bez připomínek  
Hospodářská komora ČR Bez připomínek  
Ministerstvo dopravy Bez připomínek  
Ministerstvo práce a sociálních 
věcí 

Bez připomínek  

Ministerstvo obrany Bez připomínek  
Ministerstvo pro místní rozvoj Bez připomínek  
Ministerstvo školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Bez připomínek  

Ministerstvo kultury Bez připomínek  
Ministerstvo zahraničních věcí Bez připomínek  
Ministerstvo zemědělství Bez připomínek  
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Ministerstvo životního prostředí   
Ministerstvo zdravotnictví Bez připomínek  

V Praze 7. května 2018 

Vypracoval: Hana Štěpánová Podpis: 
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