
VIII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 13. 3. 2018, 

s termínem dodání stanovisek do 5. 4. 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 

zemědělství 

K návrhu nařízení vlády 

1. V úvodní větě doporučujeme doplnit novelu č. 71/2000 Sb. 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

 2. Celexová čísla doporučujeme v souladu se zavedenou legislativní praxí 

uvádět kurzívou. 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

 K odůvodnění 

3. Doporučujeme na str. 8 upravit odůvodnění k bodům 1 až 3 takto: 

„Text poznámky pod čarou č. 1 se doplňuje o nově zapracované směrnice.“. 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

 K platnému znění 

4.  V příloze č. 2 části III. bodě 12 v tabulce doporučujeme změnu vyznačit 

tak, že se celý řádek s olovem škrtne a pod něj se napíše nový řádek celý 

tučně. Současně uvedené vyznačení neodpovídá návrhu znění novely, slovo 

olovo by muselo být nejprve škrtnuto a poté znovu napsáno tučně. 

Akceptováno. Upraveno dle připomínky. 

Ministerstvo 

vnitra 

Doporučujeme návrh revidovat z hlediska nadbytečného používání podtržení 

a uvádění identifikačního čísla (CELEX) příslušných předpisů Evropské 

unie. Takto bývají označena pouze ustanovení, jimiž je zajišťována 

transpozice, adaptace nebo jiná implementace předpisu Evropské unie, nikoli 

např. citace právní předpisu v poznámce pod čarou. 

Vysvětleno. Text podtržen z toho důvodu, že 

implementované směrnice požadují implementovat 

odkaz na tyto směrnice – novelizační bod tak 

implementuje příslušný článek směrnice a je tak 

vykazován jako implementační. 

Ministerstvo 

spravedlnosti 

K Čl. II Účinnost 

Podle čl. 55 odst. 5 Legislativních pravidel vlády se text v poznámkách pod 

Vysvětleno. Text poznámek se nenovelizuje s 

výjimkou požadavků práva EU – rozdílná účinnost 
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Stránka 2 (celkem 2) 

čarou samostatně nenovelizuje. Dále upozorňujeme, že poznámky pod čarou 

nemají normativní povahu. Využití tří různých dat nabytí účinnosti úzce 

souvisejících částí právní úpravy považujeme za neúčelné.   

Z těchto důvodů neshledáváme správným využití tzv. dělené účinnosti. 

Navrhujeme proto stanovit účinnost jednotně, např.: „Toto nařízení nabývá 

účinnosti dnem 28. října 2018.“. (připomínka zaslána emailem) 

odpovídá požadavkům práva EU, resp. třem 

implementovaným směrnicím. 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 

zahraničních věcí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo financí, Ministerstvo zdravotnictví, 

Ministerstvo životního prostředí, Odbor kompatibility Úřadu vlády, Vedoucí úřadu vlády, 

Hospodářská komora České republiky 

Bez připomínek. 

V Praze 5. června 2018 

Vypracoval: Mgr. Jan Budinský Podpis: 
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