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III. 
ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 
 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY, 
ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 
Váhy s neautomatickou činností jsou výrobkem určeným k posuzování shody podle zákona  

č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění 

pozdějších předpisů. Technické požadavky, které tyto výrobky musí splňovat při uvedení na 

trh, a postupy s tím související, upravuje nařízení vlády č. 121/2016 Sb., o posuzování shody 

vah s neautomatickou činností při jejich dodávání na trh, vydané k provedení zákona  

č. 90/2016 Sb. Výše zmíněné nařízení vlády je transpozicí směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/31/EU o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 

vah s neautomatickou činností na trh. 

Protože činnost vah závisí na působení gravitace na těleso, mohou být váhy citlivé na změny 

tíhového (gravitačního) zrychlení. V takovém případě je vyžadováno, aby část posouzení 

shody byla provedena v místě, kde má být váha používána. Směrnice 2014/31/EU však dává 

členskému státu možnost určit na svém území zóny tíhového zrychlení, které pak mají 

význam „místa používání“. Díky tomu může být příslušný proces proveden kdekoliv v rámci 

zóny s hodnotou zrychlení odpovídající místu používání, ne pouze v místě samém. Cílem 

návrhu je určit tyto zóny pro území ČR. 

 

B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 
K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 
ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ 
 
Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem, k jehož provedení je vyhláška navržena. Návrh 

vyhlášky je vydáván podle § 57a zákona č. 90/2016 Sb. k provedení § 48b tohoto zákona.  

 
C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 
EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 
A OBECNÝMI PRÁVNÍMI ZÁSADAMI PRÁVA EVROPSKÉ UNIE, POKUD SE NA 
VZTAHY, JEŽ MAJÍ BÝT PŘEDMĚTEM PRÁVNÍ ÚPRAVY, VZTAHUJÍ, 
S UVEDENÍM TĚCHTO PŘEDPISŮ EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATURY SOUDNÍCH 
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ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 
EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY 
  
Ačkoliv se nejedná o přímou transpozici směrnice 2014/31/EU, návrh vyhlášky představuje 

realizaci postupu, který umožňuje bod 7.2 přílohy II této směrnice. Návrh vyhlášky je 

v souladu s výše uvedenou směrnicí, k níž není ke dni předložení návrhu evidována žádná 

judikatura soudních orgánů EU. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 
NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. vyžaduje u vah citlivých na změny gravitačního zrychlení 

provádět část posouzení shody v  místě jejich používání. Stanovením zón tíhového zrychlení 

lze dosáhnout zkvalitnění právní úpravy a snížení zátěže podnikatelů. 

 

Úprava odpovídající návrhu byla obsažena již v původním návrhu nařízení vlády 

o posuzování shody vah s neautomatickou činností. Tento návrh byl předložen jako součást 

rozsáhlého procesu zavádění nového právního rámce, představovaného zákonem  

č. 90/2016 Sb. a jeho prováděcími předpisy. Přítomnost přílohy v jinak čistě transpozičním 

návrhu by však znamenala zdržení legislativního procesu, zejména kvůli nutnosti oznámit 

návrh Evropské komisi v souladu se směrnicí 2015/1535 o postupu při poskytování informací 

v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti. Takové zdržení 

bylo nepřípustné vzhledem k transpozičnímu termínu směrnice 2014/31/EU, proto byla 

příloha z původního návrhu vyjmuta. 

 

E) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 
PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA 
PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, DÁLE SOCIÁLNÍ 
DOPADY, VČETNĚ DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY OBYVATEL, ZEJMÉNA 
OSOBY SOCIÁLNĚ SLABÉ, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 
A NÁRODNOSTNÍ MENŠINY, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Realizace návrhu bude představovat úsporu nákladů pro výrobce a dovozce předmětných vah 

a dále osoby provádějící úkony posuzování shody, tzv. oznámené subjekty. Jedná se 

především o náklady spojené s přepravou a montáží výrobků při jejich posuzování, které 

nadále nebude nutné provádět v přesném místě jejich používání, ale kdekoliv v rámci 

odpovídající zóny tíhového zrychlení nebo v prostorách výrobce, pokud konstrukce vah 
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umožní jejich nastavení na hodnotu tíhového zrychlení v předpokládaném místě (zóně) 

použití již u výrobce. Tyto náklady však nelze vyčíslit s dostatečnou jistotou. Dopad na státní 

rozpočet a jiné veřejné rozpočty nejsou s návrhem spojeny. 

 

Návrh nemá sociální dopady, zejména dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. Návrh nemá dopady na životní 

prostředí.  

 

Dopisem ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu JUDr. Jana Chvojky ze dne 

26. června 2017 čj. 17831-2017-OHR byla tomuto návrhu udělena výjimka z povinnosti 

provést hodnocení dopadů regulace. 

 

F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ 
A ŽEN  
 
Návrh vyhlášky, stejně jako platná právní úprava, nevytváří žádné rozdíly, které by byly 

v rozporu se zákazem diskriminace. 

 

Dopad na rovnost žen a mužů byl hodnocen podle „Metodiky hodnocení dopadů na rovnost 

žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR“ (http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-

prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-OPONENTURE.pdf) 

 

Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem, který se týká výhradně problematiky 

dodávání výrobků na trh a souvisejících činností. Předkladatel proto v souladu s bodem  

3.3 Metodiky konstatuje, že materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá dopad na 

rovnost žen a mužů. 

 
G) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU 
K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 
 
Návrh vyhlášky nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů. 
 
 
H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 
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Korupční rizika byla hodnocena v souladu s metodikou C.I.A. – Corruption Impact 

Assessment  

(http://www.korupce.cz/assets/protikorupcni-temata/cia/metodika-CIA.pdf). 

 

Při hodnocení korupčních rizik je třeba vycházet ze skutečnosti, že návrh je prováděcím 

předpisem zákona č. 90/2016 Sb. Návrh sám nestanoví pravomoci státních orgánů ani 

neupravuje vztahy; pouze specifikuje podrobnosti zákonné úpravy pro konkrétní skupinu 

výrobků. Činí tak pouze v míře nezbytně nutné pro naplnění cíle úpravy. Množina 

upravovaných vztahů a rozsah pravomoci státních orgánů zcela odpovídá stávající právní 

úpravě. Kompetentní orgány veřejné správy, tj. Česká obchodní inspekce (orgán dozoru) 

a Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ), oznamující 

orgán, budou schopny efektivně kontrolovat a vynucovat dodržování nové regulace stejnými 

postupy, jako je tomu u regulace současné. Oba tyto orgány mají z dosavadní praxe zavedeny 

dostatečně kvalitní mechanismy vnitřní kontroly u rozhodování, včetně určení konkrétní 

odpovědné osoby. V procesních záležitostech, včetně opravných prostředků proti rozhodnutí, 

platí obecná úprava správního řádu. 

 

Návrh nemá vliv na dostupnost informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Návrh dále není v rozporu s požadavky na 

transparenci a otevřenost dat. Informace o veškerých činnostech ÚNMZ v této oblasti je 

součástí každoročně předkládané a zveřejňované výroční zprávy. 

 

Na základě výše uvedeného předkladatel dospěl k závěru, že navrhovaná právní úprava 

nezakládá možnost vzniku korupčních příležitostí. 

 

I) ZHODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 
 
Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 

 

K § 1 

Vyhláška zajišťuje provázanost postupu posuzování shody podle zákona č. 90/2016 Sb. 

a nařízení vlády č. 121/2016 Sb. 

 

K § 2 

Stanovují se zóny tíhového zrychlení platné pro území České republiky za účelem posuzování 

shody vah s neautomatickou činností, které jsou citlivé na změny tíhového zrychlení a které 

nejsou vybaveny vnitřním zařízením pro kompenzaci změny tíhového zrychlení. 

 

Protože činnost vah závisí na působení gravitace na těleso, mohou být váhy citlivé na změny 

tíhového zrychlení. V takovém případě je vyžadováno, aby část posouzení shody byla 

provedena v místě, kde má být váha používána. Směrnice 2014/31/EU však dává členskému 

státu možnost určit na svém území zóny tíhového zrychlení, které pak mají význam „místa 

používání“. Díky tomu může být příslušný proces proveden kdekoliv v rámci zóny s hodnotou 

zrychlení odpovídající místu používání a ne pouze v místě samém.  

 

Přiřazení obcí České republiky k jednotlivým zónám je uvedeno v příloze č. 2.  

 

Informace o zóně tíhového zrychlení, nebo o referenční hodnotě tíhového zrychlení, nebo 

o místě, ve kterém byly zkoušky provedeny, mohou být na váze označeny a mít formu 

označení uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce, nebo mohou být k váze připojeny jinou 

formou, např. lze uvést informaci v návodu k použití nebo v prohlášení o shodě. 

 

K § 3 

Vyhláška se jakožto technický předpis oznamuje Evropské komisi v souladu se směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535.  

 

K § 4  

Účinnost je navrhována na první den druhého kalendářního měsíce po vyhlášení vyhlášky  

ve Sbírce zákonů. 
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