
 IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o stanovení zón tíhového zrychlení na území České republiky pro účely posuzování shody vah s neautomatickou činností 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 31. 7. 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 21. 8. 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

K § 2 odst. 3 a příloze č. 1 návrhu vyhlášky 
Shora uvedené ustanovení stanovuje povinnost opatřit v § 
2 odst. 1 návrhu vyhlášky stanovené váhy informací „o 
zóně tíhového zrychlení, pro kterou jsou váhy uváděny na 
trh a do provozu nebo o referenční hodnotě tíhového 
zrychlení příslušející dané zóně, pro kterou byly 
prováděny zkoušky v rámci posouzení shody nebo o místě, 
ve kterém byly zkoušky provedeny, pokud je shodné 
s místem používání vah“. Informace přitom musí mít 
formu uvedenou v příloze č. 1 návrhu vyhlášky.  
Upozorňujeme, že § 48b zákona č. 90/2016 Sb., o 
posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh, ve znění návrhu zákona schváleného jako 
senátní tisk č. 154 (tč. před publikací ve Sbírce zákonů), 
poskytuje Ministerstvu průmyslu a obchodu zákonné 
zmocnění toliko ke stanovení „zón tíhového zrychlení na 
území České republiky pro účely posuzování shody vah s 
neautomatickou činností.“ Uvedené ustanovení naopak 
neposkytuje zákonné zmocnění ke stanovení povinnosti 
opatřovat váhy uváděné na trh v České republice dalšími 
informacemi. Požadujeme proto z návrhu vyhlášky bez 

Akceptováno jinak 
Upraven normativní text. § 2 odst. 3 nově zní: 
 
"Informace o zóně tíhového zrychlení, pro kterou jsou váhy 
uváděny na trh a do provozu nebo o referenční hodnotě tíhového 
zrychlení příslušející dané zóně, pro kterou byly prováděny 
zkoušky v rámci posouzení shody nebo o místě, ve kterém byly 
zkoušky provedeny, pokud je shodné s místem používání vah, 
může mít formu označení uvedenou v příloze č. 1 k této 
vyhlášce.". 

K těmto informacím dodáváme následující: 
Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. v příloze č. 2 bodě 7.2 stanoví, že 
část posouzení shody vah se provádí v místě používání vah, 
přičemž za místo používání vah může být považována zóna 
tíhového zrychlení, ve které má být váha používána. Výrobce 
tedy může volit mezi posouzením shody přímo v místě používání 
(v konkrétní obci) nebo kdekoliv v rámci zóny tíhového 
zrychlení, kde má být váha používaná (jsou-li tyto zóny 
stanoveny). 
 
Zóny tíhového zrychlení stanovuje navrhovaná vyhláška. Výhoda 
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náhrady vypustit § 2 odst. 3.  
Tato připomínka je zásadní  

pro výrobce spočívá v tom, že nemusí požadovanou část 
posouzení shody provádět přímo v obci, kde se váha má 
používat, ale kdekoliv v rámci dané zóny tíhového zrychlení, ve 
které se daná obec nachází. Např. má-li být váha třídy přesnosti 
III používaná v obci Abertamy, která se nachází v zóně 1 (příloha 
č. 2 k vyhlášce), lze požadovanou část posouzení shody provést 
např. v obci Adamov, který rovněž spadá do zóny 1 pro váhy 
třídy přesnosti III. Váha ale rovněž může být použita kdekoliv 
jinde v rámci dané zóny pro danou třídu přesnosti.  
 
Uvedení informace o zóně tíhového zrychlení, pro kterou jsou 
váhy uváděny na trh a do provozu nebo o referenční hodnotě 
tíhového zrychlení příslušející dané zóně, pro kterou byly 
prováděny zkoušky v rámci posouzení shody nebo o místě, ve 
kterém byly zkoušky provedeny, pokud je shodné s místem 
používání vah, je nezbytné, pokud výrobce využije postup dle 
Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. uvedený v příloze č. 2 bodě 7.2. 
Forma informace přitom není vyhláškou stanovena. Ustanovení § 
2 odst. 3 umožňuje využít formu označení uvedenou v příloze č. 
1, samotné označování tedy při uvádění na trh není povinné 
(povinnost by šla nad rámec požadavků směrnice 2014/31/EU na 
označování vah) a požadovaná informace může být k váze např. 
přiložena (viz WELMEC Guide 2). 

Unie výrobců vah 
ČR 

k § 1 
Z formulace §1 pro běžnou veřejnost není zcela jasné, zda 
půjde jen o nově uváděné výrobky od data účinnosti 
vyhlášky nebo i o stávající nainstalované váhy, kterých se 
taková to problematika týká. V takovém případě 
navrhujeme upřesnit toto v §1 nebo dále ve vyhlášce viz 
připomínka č. 2 

Tato připomínka je zásadní 

Vysvětleno 
Výrobek pro uvedení na trh musí splňovat požadavky stanovené 
právními předpisy platnými v době jeho uvedení (§ 4 zákona č. 
90/2016 Sb.). Pro váhy již uvedené na trh tak platí požadavky 
platné v době jejich uvedení na trh. Zóny tíhového zrychlení jsou 
stanoveny za účelem posouzení shody, které se provádí před 
uvedením na trh. Vyhláška se tak vztahuje pouze na váhy 
uváděné na trh ode dne nabytí účinnosti vyhlášky.  

 k § 2 odst. (3) 
Odstavec 3 vyžaduje připojení informace o zóně tíhového 
zrychlení a místě provádění zkoušky. Zde navrhujeme 

Vysvětleno 
 
Ustanovení je o připojení informace, která je uvedena 
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v tomto paragrafu nebo v příloze vyhlášky upřesnit formu 
uvedení informace (štítek, …) a její umístění na váze. 
 
Důvodem je to, že nejednotnost v označení vah značně 
zkomplikuje následnou metrologickou kontrolu a umožní 
různé výklady tohoto ustanovení. Bude pak velmi obtížné 
v praxi prokázat splnění nebo nesplnění tohoto 
požadavku. 

Tato připomínka je zásadní 

alternativně (buď o zóně tíhového zrychlení, pro kterou jsou váhy 
uváděny na trh a do provozu nebo o referenční hodnotě tíhového 
zrychlení příslušející dané zóně, pro kterou byly prováděny 
zkoušky v rámci posouzení shody nebo o místě, ve kterém byly 
zkoušky provedeny, pokud je shodné s místem používání vah). 
Forma informace přitom není vyhláškou stanovena. Ustanovení § 
2 odst. 3 umožňuje využít formu označení uvedenou v příloze č. 
1, označování tedy při uvádění na trh není povinné (povinnost by 
šla nad rámec požadavků směrnice na označování vah).  
Pokud výrobce využije možnost připojit informaci rovněž 
formou označení uvedenou v příloze č. 1 k této vyhlášce, mělo 
by mít označení takové vlastnosti, aby bylo čitelné, nesmazatelné 
a nebylo odstranitelné bez jeho porušení (např. v případě štítku). 
Následná kontrola metrologických vlastností vah (tzn. 
provozovaných) včetně označování, která bude prováděna 
formou ověřování, již nespadá do působnosti zákona č. 90/2016 
Sb., respektive této vyhlášky, ale do působnosti zákona o 
metrologii. 
Vzhledem k tomu, že označení vah má „doplňkový“, tzn. pro 
výrobce volitelný charakter, nespatřujeme zde ani technickou 
překážku.  

 k § 4 
Pokud by se ustanovení mělo týkat i vah již uvedených na 
trh, před platností této vyhlášky. Je nutné stanovit 
přechodné období a upřesnit, do kdy je povinnost 
uživatelů stanovených měřidel a jejich prodejcům tento 
způsob zajistit. 
 
Zdůvodnění: Z technického popisu v příloze 1 vyplývá, že 
tento požadavek se týká tisíců používaných vah. Zejména 
proto, že se dotkne i vah pro přímý prodej veřejnosti. Dále 
tento nový způsob zabraňuje pohybu vah z místa instalace 
a také mimo stanovenou zónu. Dále vyžaduje dodatečné 
označení vah pro jednotlivé případy. Zavedení těchto 

Vysvětleno 
Jak je již uvedeno k připomínce k § 1, navrhovaná vyhláška se 
nevztahuje na váhy uvedené na trh před nabytím účinnosti této 
vyhlášky. 
 
U již používaných vah se vykonává následné ověřování včetně 
příslušného označování, které je prováděno podle zákona o 
metrologii. Dodatečné označení jednotlivých provozovaných vah 
v důsledku nabytí účinnosti této vyhlášky proto není relevantní. 
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opatření vyžaduje změnu postupů na straně prodejců a 
servisních organizací. Dále vyžaduje vytvoření 
příslušných označení. Navrhujeme stanovit přechodné 
období 1 rok, do kdy musí být tento postup zaveden do 
praxe a všechny váhy, jako stanovená měřidla 
zkontrolována a řádně označena. 
 
Z našeho pohledu dává smysl, aby tato vyhláška řešila i 
váhy již na trh uvedené, protože s ohledem na životnost 
vah (8 a více let) by toto znamenalo, že již uvedené váhy 
(pokud se vyhláška na ně neuplatní), mohou mít při 
stejném místě a účelu použití vyšší chybu než váhy 
uvedené na trh v souladu s touto vyhláškou. 

Tato připomínka je zásadní 
 Doporučujeme pro ČR zvážit ještě zvýšení hranice z 1000 

m n.m. na 1500 m n.m. u vah III. třídy do 3000 dílků. 
Zdůvodnění: tyto váhy jsou nejvíce používány 
v obchodech a je jich také velké množství, podobně bude i 
hodně míst v ČR s nadmořskou výškou nad 1000 m, kde 
se tyto váhy vyskytnou. Bylo by tedy praktičtější zavést 
pro ně 3 zónu nebo zvýšit hranici nadmořské výšky. 

Vysvětleno 
Stanovení hranice 1000 m n.m. vzešlo z přijatého řešení v rámci 
plnění úkolu programu rozvoje metrologie, na němž se podílel i 
zástupce UVV (mj. oponentním posudkem). Po odborné diskuzi 
byly zvoleny takové vstupní parametry pro charakterizaci ZTZ, 
aby ve vztahu k členitosti území ČR nedošlo k definování 
neadekvátního počtu zón. Důvody volby této výškové hranice by 
proto měly být UVV známé. 
Výskyty ověřování vah, na které se vztahují omezení, 
v nadmořské výšce nad 1000 m samozřejmě nastat mohou, ale 
podle odborného názoru pouze v oblasti vah třídy přesnosti III a 
v omezeném rozsahu. Váhy třídy II se vyskytují převážně ve 
zlatnictvích a lékárnách a vzhledem k tomu, že obce s těmito 
provozovnami leží pod 1000 m (nad 1000 m asi jen horská 
střediska apod.), nejsou takové případy ve třídě II předpokládány. 

 Doporučujeme, aby bylo ve vyhlášce uvedeno, že váhy 
nelze přemisťovat mimo místa provádění zkoušky při 
používání nebo tam, kde to vyhláška dovoluje jen v rámci 
dané zóny. 

Vysvětleno 
K používání vah se vztahuje zákon o metrologii a jeho prováděcí 
předpisy (zde vyhláška č. 262/2000 Sb.). Připomínka tedy není 
relevantní ve vztahu k tomuto připomínkovému řízení. Podmínky 
používání vah jsou zřejmé z opatření obecné povahy, přičemž 
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nepovolená změna místa používání stanoveného měřidla je 
řešena ve vyhlášce MPO č. 262/2000 Sb., v platném znění, 
jakožto jeden z důvodů zániku platnosti ověření. 

ÚVČR-KML K Odůvodnění  
Návrh vyhlášky je prováděcím právním předpisem k 
zákonu č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh. Ve Zhodnocení 
korupčních rizik je však uvedeno, že "návrh je 
prováděcím předpisem zákona o technických požadavcích  
na výrobky" (tj. zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů). Doporučujeme uvedená slova opravit. 

Akceptováno 
Odůvodnění upraveno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

K § 4 
Za slova „kalendářního měsíce“ doporučujeme doplnit 
slovo „následujícího“. 

Akceptováno 
Doplněno dle připomínky. 

 K odůvodnění (str. 148). 
Doporučuji opravit větu:  
„Při hodnocení korupčních rizik je třeba vycházet ze 
skutečnosti, že návrh je prováděcím předpisem zákona o 
technických požadavcích na výrobky.“. Návrh vyhlášky je 
vydáván podle § 57a zákona č. 90/2016 Sb.  
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich 
dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů, k 
provedení § 48b tohoto zákona. 

Akceptováno částečně 
Nesprávný odkaz na zákon o technických požadavcích na 
výrobky byl nahrazen odkazem na zákon o posuzování shody.  

Ministerstvo 
financí 

K § 2 
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné i tento 
paragraf označit nadpisem 

Akceptováno 
Paragraf označen nadpisem „Zóny tíhového zrychlení“. 

 K § 2 odst. 3 
Za slova „do provozu“ a „posouzení shody“ je třeba 
doplnit čárky (jde o ukončení vložených vedlejších vět). 

Vysvětleno 
Dle čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se v případě 
výčtu možností, který není vyjádřen v pododstavcích nebo 
bodech čárka před spojkou „nebo“ nepíše. Text upraven dle 
připomínek Ministerstva spravedlnosti a OKOMu. 

 K § 4 Vysvětleno 
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Doporučujeme stanovit účinnost vyhlášky konkrétním 
datem – s ohledem na stav legislativního procesu by jako 
nejvhodnější připadal zřejmě 1. říjen 2017. 

S ohledem na nutnost oznámit vyhlášku podle směrnice 
2015/1535, které trvá 3 měsíce, je datum účinnosti 1. října 2017 
nereálné. Stanovení účinnosti na první den druhého kalendářního 
měsíce po jejím vyhlášení považujeme za vhodné, protože pro 
výrobce bude zachována dostatečně dlouhá doba na seznámení se 
s novou vyhláškou bez ohledu na datum jejího přijetí. Vzhledem 
k možným připomínkám v rámci notifikačního řízení a dalšího 
projednávání v komisích LRV nelze jednoznačně určit, kdy bude 
vyhláška vyhlášena. 

ÚVČR-KOM Upozorňujeme, že odůvodnění v části Zhodnocení 
korupčních rizik na straně 148 tvrdí, že návrh je 
prováděcím předpisem zákona o technických požadavcích 
na výrobky. Navrhujeme upravit, případně také vhodně 
zkorigovat číslování stran odůvodnění návrhu.  

Akceptováno částečně 
Odkaz na nesprávný předpis opraven. Číslování odůvodnění 
navazuje na vyhlášku, která končí stránkou č. 144, odůvodnění 
začíná stránkou č. 145. 

 Nad rámec posuzování slučitelnosti: 
Předkladatel by měl uvážit, zda navrhovaná úprava v § 2 
odst. 3 vyhlášky lze podřadit pod zmocnění v § 48b 
zákona o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh. 

Akceptováno jinak 
Upraven normativní text. § 3 odst. 2 nově zní: 
 
"Informace o zóně tíhového zrychlení, pro kterou jsou váhy 
uváděny na trh a do provozu nebo o referenční hodnotě tíhového 
zrychlení příslušející dané zóně, pro kterou byly prováděny 
zkoušky v rámci posouzení shody nebo o místě, ve kterém byly 
zkoušky provedeny, pokud je shodné s místem používání vah, 
může mít formu označení uvedenou v příloze č. 1 k této 
vyhlášce.". 

K těmto informacím dodáváme následující: 
Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. v příloze č. 2 bodě 7.2 stanoví, že 
část posouzení shody vah se provádí v místě používání vah, 
přičemž za místo používání vah může být považována zóna 
tíhového zrychlení, ve které má být váha používána. Výrobce 
tedy může volit mezi posouzením shody přímo v místě používání 
(v konkrétní obci) nebo kdekoliv v rámci zóny tíhového 
zrychlení, kde má být váha používaná (jsou-li tyto zóny 
stanoveny). 
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Zóny tíhového zrychlení stanovuje navrhovaná vyhláška. Výhoda 
pro výrobce spočívá v tom, že nemusí požadovanou část 
posouzení shody provádět přímo v obci, kde se váha má 
používat, ale kdekoliv v rámci dané zóny tíhového zrychlení, ve 
které se daná obec nachází. Např. má-li být váha třídy přesnosti 
III používaná v obci Abertamy, která se nachází v zóně 1 (příloha 
č. 2 k vyhlášce), lze požadovanou část posouzení shody provést 
např. v obci Adamov, který rovněž spadá do zóny 1 pro váhy 
třídy přesnosti III. Váha ale rovněž může být použita kdekoliv 
jinde v rámci dané zóny pro danou třídu přesnosti.  
 
Uvedení informace o zóně tíhového zrychlení, pro kterou jsou 
váhy uváděny na trh a do provozu nebo o referenční hodnotě 
tíhového zrychlení příslušející dané zóně, pro kterou byly 
prováděny zkoušky v rámci posouzení shody nebo o místě, ve 
kterém byly zkoušky provedeny, pokud je shodné s místem 
používání vah, je nezbytné, pokud výrobce využije postup dle 
Nařízení vlády č. 121/2016 Sb. uvedený v příloze č. 2 bodě 7.2. 
Forma informace přitom není vyhláškou stanovena. Ustanovení § 
2 odst. 3 umožňuje využít formu označení uvedenou v příloze č. 
1, samotné označování tedy při uvádění na trh není povinné 
(povinnost by šla nad rámec požadavků směrnice 2014/31/EU na 
označování vah) a požadovaná informace může být k váze např. 
přiložena (viz WELMEC Guide 2). 

ÚNMZ V příloze 1 v bodě 2.3 a 3.3 nahradit vzor označení 
„Praha. Domažlice“ i označením „Malá Úpa, Boží Dar“. 
V příloze č. 1 odstranit bod č. 3.5. 
V příloze č. 2 u obcí Boží Dar, Horská Kvilda, Kvilda a 
Nové Hutě uvést namísto čísel zón „H≥1000 m n. m.“. 

Akceptováno 
Přílohy vyhlášky upraveny dle připomínky. 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní 
rozvoj, Ministerstvo obrany, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo kultury, 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo zahraničních věcí, ÚVČR-

Bez připomínek 
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RVV, ÚVČR-VÚV, HKČR 

 

V Praze 27. června 2018 

Vypracoval: Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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