
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a 

elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 21.3.2018, 

s termínem dodání stanovisek do 13.4.2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

životního 

prostředí 

Doporučující připomínka: 

1. V čl. I bodu 5 doporučujeme nahradit slovo „nahazuje“ slovem 

„nahrazuje“ a stejnou změnu provést i v čl. I bodu 9. 

 

2. V čl. I bodu 12 doporučujeme odstranit na konci předmětného bodu 

přebytečné horní uvozovky a tečku. 

 

3. V čl. I bodu 15 doporučujeme ve formulaci „V příloze č. 2 položky 

13 a) a 13b) znějí“ ve slově „13b)“ vytvořit mezeru, aby položka „13 

b)“ odpovídala její podobě v tabulce. 

 

4. V čl. I bodu 16 doporučujeme ve formulaci „V příloze č. 2 se za 

položku 13 b) vkládají položky 13 b)-I až 13 b) - III, které znějí:“ 

odstranit mezery kolem spojovníku tak, aby položka „13 b)-III“ 

odpovídala její podobě v tabulce. 

 

5. V čl. II písm. c) doporučujeme doplnit čárku za slova „dnem 12. 

června 2019“. 

 

6. Doporučujeme upravit/sjednotit v celém textu nařízení termín řídicí 

přístroje na řídící přístroje, jak je nově uvedeno v odst. 6, písm. b). 

 

Kontaktní osobou pro vypořádání připomínek MŽP je Mgr. Bc. Josef 

Beneš, odbor legislativní (josef.benes@mzp.cz, tel.: 267 122 599) 

a Michaela Vytopilová, odbor environmentálních rizik a ekologických 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

Akceptováno. Text upraven na "řídicí". 
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škod (michaela.vytopilova@mzp.cz, tel.: 267 122 232). 

Ministerstvo 

financí 

1) V Důvodové zprávě se sice uvádí, že v souvislosti s přechodem na 

novou právní úpravu nedojde k významnému navýšení objemu 

kontrolní činnosti a vzniku s tím spojených nákladů, doporučujeme 

však uvést i jasné vyjádření, že předložený návrh nařízení vlády 

nevyvolá žádné dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. 

 

2) V Důvodové zprávě, na str. 6, Zvláštní část – k bodu 1 až 3: 

doporučujeme správně skloňovat slovo směrnice („…o pět nových 

směrnic…“). 

 

Připomínky Ministerstva financí doporučujeme zohlednit. 

Kontakt pro vypořádání připomínek:  

Ing. František Rod, e-mail: Frantisek.Rod@mfcr.cz 

tel: +420 257 043 361 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

Ministerstvo 

práce a sociálních 

věcí 

K bodu 12 

Na konci názvu přílohy je třeba vypustit nadbytečnou uvozovku a tečku. 

 

K bodu 13 

Z hlediska souladu se směrnicí Komise v přenesené pravomoci 

2017/1010/EU doporučujeme ve třetím sloupci tabulky v písmenu b) 

vložit za slovo „průmyslové“ slovo „monitorovací“. 

 

Kontaktní osoba pro vypořádání připomínek: Mgr. Petr Pechar 

(petr.pechar@mpsv.cz; tel. 221922430) 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

 

 

Ministerstvo 

zemědělství 

1. K bodu 1 

Doporučujeme uvést bod 1 v tomto znění: 

„1. Na konci textu poznámky pod čarou č. 1 se na samostatné řádky 

doplňují věty:……...“. 

Obdobnou úpravu doporučujeme provést i v bodech 2 a 3. 

 

 

 

 

Vysvětleno. Ve Sbírce zákonů dohledány různé 

varianty novely poznámky pod čarou, jedna z nich 

odpovídá tomuto textu. Viz např. vyhláška 

171/2017 Sb. ("1. V poznámce pod čarou č. 1 se na 

konci doplňuje věta na samostatný řádek…") nebo  

např. nařízení vlády č. 21/2018 Sb. ("1. Na konci 

poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek 

doplňuje věta…"). 
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2. Celexová čísla doporučujeme v souladu se zavedenou legislativní 

praxí uvádět kurzívou. 

 

3. K bodu 5 

Doporučujeme uvést bod 5 v tomto znění: 

„5. V § 2 se na konci odstavce 3 tečka nahrazuje čárkou, doplňuje se 

slovo „a“ a doplňuje se písmeno k), které zní:……..“. 

 

4. K bodu 6 

Doporučujeme vypustit tečku za slovem „zdroje“, jinak by tečka zůstala 

v polovině souvětí. 

 

5. K bodu 7 

Doporučujeme vypustit tečku za slovem „2019“, jinak by byla tečka na 

konci věty dvakrát. 

 

6. K bodu 9 

Doporučujeme uvést bod 9 v tomto znění: 

„9. V § 4 se na konci odstavce 5 tečka nahrazuje čárkou, doplňuje se 

slovo „a“ a doplňuje se písmeno g), které zní:……..“. 

 

7. K bodu 12 

Doporučujeme název přílohy upravit např. takto: 

„Seznam stanovující podmínky, za kterých lze používat některé 

nebezpečné látky“. 

 

8. Doporučujeme na str. 5 označení odstavce 6 vyznačit tučně.  

 

Vypracovala: JUDr. Petra Zabranská, tel. 22181 2837,  

petra.zabranska@mze.cz 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. Text ponechán, neboť obsahově 

vyhovuje a nevyžaduje toliko nutnosti změny. 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

Úřad vlády - 

OKOM 

K označování transponovaných směrnic v celém materiálu: 

Materiál je nekonzistentní v označování transponovaných směrnic, co se 

týče umisťování dovětku „EU“, který je v Úředním věstníku EU u všech 

dotčených směrnic uváděn v závorce před číselným označením předpisu, 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 
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a nikoli za lomítkem na konci číselného označení. Požadujeme v tomto 

smyslu úpravu materiálu (zejména bodů 1 – 3 návrhu, rozdílové tabulky 

a srovnávací tabulky ke směrnici 2017/2102). 

Tato připomínka je zásadní. 

 

Závěr: 

Návrh nařízení vlády je s právem EU plně slučitelný.  

Připomínka týkající se zejména znění referenčních odkazů na 

příslušné směrnice by měla být zapracována. Ostatní formální 

nedostatky návrhu je nutné napravit. 

 

Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K bodu 6 (§ 3 písm. i):  

Upozorňujeme předkladatele, že zřejmě vlivem písařské chyby se na 

závěr vkládaných slov dostala nadbytečná tečka. 

 

Vypracovala: Ticha.Andrea@vlada.cz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. Text upraven dle připomínky. 

 

Ministerstvo spravedlnosti, Úřad vlády ČR – VÚV, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo 

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

Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, Ministerstvo zahraničních věcí, Ministerstvo 

zdravotnictví, ÚV – KML, Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy 

Bez připomínek. 

 

 

V Praze 4. června 2018 

 

 

Vypracoval: Mgr. Viktor Havlice Podpis: 
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