
V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Zákon, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon 
č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. 

 

1.2 Definice problému 

(1) Technické normy jsou dokumentované dohody, které pro všeobecné 
a opakované použití poskytují pravidla, směrnice, pokyny nebo charakteristiky činností 
nebo jejich výsledků, které zajišťují, aby materiály, výrobky, postupy a služby 
vyhovovaly danému účelu. Jde o kvalifikovaná doporučení, jejichž používání je 
dobrovolné, avšak všestranně výhodné. Tvorbu, vydávání a distribuci českých 
technických norem (což zahrnuje jak normy českého původu, tak mnohem početnější 
normy evropské a mezinárodní, přejaté do české soustavy) zajišťuje od 1. září 2017 Česká 
agentura pro standardizaci (dále jen „ČAS“) - státní příspěvková organizace, zřízená 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“). 

České technické normy nejsou obecně závazné; právní předpis však může přímo 
či nepřímo stanovit povinnost řídit se konkrétní normou či normami. Při použití tzv. 
výlučného odkazu na technickou normu se daná norma stane pro účely právního předpisu 
závaznou - doplňuje nekompletní právní požadavek. Podle Legislativních pravidel vlády 
se má výlučný odkaz využít pouze v případě, že účelu úpravy nelze dosáhnout použitím 
tzv. indikativního odkazu, kdy je shoda s normou deklarována pouze jako možný způsob, 
jak splnit požadavky předpisu. Pravidla zároveň požadují, aby byla závazná norma 
zpřístupněna veřejnosti, přičemž způsob tohoto zpřístupnění není specifikován.  

Technické normy jsou předmětem práva autorského a pravidla mezinárodních 
a evropských normalizačních organizací, jichž je ČR členem, výslovně zakazují, aby byly 
poskytovány bezplatně. Není tudíž stanoven jasný a jednotný postup pro zajištění 
přístupu k závazným normám. 

(2) Technické požadavky na zdravotnické prostředky jsou v rámci Evropské unie 
harmonizovány prostřednictvím tří směrnic (v platném znění): 
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• Směrnice Rady 90/385/EHS o sbližování právních předpisů členských států 
týkajících se aktivních implantabilních zdravotnických prostředků, 

• Směrnice Rady 93/42/EHS o zdravotnických prostředcích, 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/79/ES o diagnostických 

zdravotnických prostředcích in vitro. 

S účinností od 26. května 2020, v případě prostředků IVD 2022, dochází ke zrušení 
směrnic a úprava přechází na přímo použitelné předpisy EU: 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 o zdravotnických 
prostředcích, změně směrnice 2001/83/ES, nařízení (ES) č. 178/2002 a nařízení (ES) 
č. 1223/2009 a o zrušení směrnic Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS, 

• Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí 
Komise 2010/227/EU. 

Tyto změny je nutné promítnout do vnitrostátních implementačních předpisů. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

(1) Institut výlučného odkazu na technickou normu je upraven v článku 45a 
Legislativních pravidel vlády, spolu s obecným požadavkem na zpřístupnění. Legislativní 
pravidla vlády však mají působnost pouze v rámci sjednocování postupu ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy při přípravě právních předpisů.  

Právní úprava českých technických norem je obsažena v Hlavě II zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Současné znění Hlavy II neřeší problematiku 
přístupnosti závazných norem. 

(2) Rušené směrnice z oblasti zdravotnických prostředků jsou do právního řádu 
ČR transponovány třemi nařízeními vlády, provádějícími zákon č. 22/1997 Sb.: 

• Nařízení vlády č. 54/2015 Sb., o technických požadavcích na zdravotnické 
prostředky, 

• Nařízení vlády č. 55/2015 Sb., o technických požadavcích na aktivní implantabilní 
zdravotnické prostředky, 

• Nařízení vlády č. 56/2015 Sb., o technických požadavcích na diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 
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(1) Dotčenými subjekty na straně normalizátorů jsou ČAS, jakožto vydavatel a 

distributor norem, a její zřizovatel ÚNMZ, národní normalizační orgán. Dále jsou dotčena 

ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy, jejichž úkolem je zajistit dostupnost 

norem. Dotčeni jsou rovněž adresáti právních předpisů, v nichž jsou normy zezávazněny. 

(2) Dotčenými subjekty jsou především výrobci, dovozci a distributoři 

zdravotnických prostředků. Dále tzv. oznámené subjekty, poskytující služby posuzování 

výrobků při jejich uvádění na trh. V oblasti státní správy jsou dotčeny zejména ÚNMZ, 

jako orgán odpovědný za oznámené subjekty. Nepřímo dotčeni jsou uživatelé 

zdravotnických prostředků. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

(1) Cílem úpravy je zavedení jasného a jednoznačného postupu pro 
zpřístupňování závazných norem, a to obecně závazným právním předpisem. 

(2) Cílem úpravy je dále provést adaptaci na nařízení 2017/745 a 2017/746. 
Přestože se jedná o přímo použitelné předpisy EU, některá ustanovení je třeba provést na 
úrovni členských států, zejména zajištění výkonu působnosti v oblasti nařízení, 
vnitrostátními orgány (čl. 21 odst. 4 Metodických pokynů pro zajišťování prací při plnění 
legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU). 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

(1) Bez přijetí vhodných opatření nebudou mít povinné orgány stanoven 

jednoznačný postup pro zpřístupnění závazných norem a budou ho nuceny řešit 

individuálně a nejednotně. Nebude tak zajištěna dostatečná právní jistota pro adresáty 

dotčených právních předpisů. 

(2) Bez přijetí navrhované úpravy by nebyla provedena řádná adaptace na nařízení 
2017/745 a 2017/746. Česká republika by tak nesplnila závazky plynoucí zejména z čl. 
288 Smlouvy o fungování Evropské unie a vystavila by se riziku řízení pro porušení práva 
dle čl. 260 téže smlouvy. 

 

2. Návrh variant řešení 
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2.1 Přístup k technickým normám  

 

2.1.1 Nulová varianta 

Nulová varianta znamená zachování současného právního stavu, kdy je zajištění 
přístupu zavedeno pouze obecně v Leg. pravidlech vlády. Orgány státní správy tak musí 
řešit zajištění přístupu individuálně. 

 

2.1.2 Varianta legislativní úpravy - Sponzorovaný přístup k technickým normám 

Varianta spočívá v doplnění Hlavy II zákona č. 22/1997 Sb. o ustanovení, které 
stanoví ústředním orgánům státní správy povinnost smluvně zajistit dostupnost technické 
normy, pokud byla zezávazněna právním předpisem v jejich působnosti. V této tzv. 
smlouvě o sponzorovaném přístupu se poskytovatel (ČAS, v případě její neexistence 
ÚNMZ) zavazuje poskytnout určeným uživatelům přístup k normám ve zvláštním 
režimu; ústřední správní orgán - sponzor - se zavazuje zaplatit za to sjednanou cenu. 
Dostupnost normy bude zajištěna v souladu s pravidly evropských a mezinárodních 
normalizačních organizací. 

 

2.2 Zdravotnické prostředky 

 

2.2.1 Nulová varianta 

Nulová varianta znamená zachování současného právního stavu, který 
nereflektuje nahrazení směrnic, transponovaných do právního řádu ČR, novými 
nařízeními EU. 

 

2.2.2 Varianta legislativní úpravy - Adaptace na nařízení 

Adaptace spočívá v některých opatřeních, která je nutné provést na straně 
členského státu, konkrétně: 

- určení orgánu odpovědného za oznámené subjekty (ÚNMZ), 

- určení jazyka dokumentace a informací, 

- úprava sankcí a řízení o nich (děje se navázáním nařízení na zákon č. 90/2016 Sb., který 
obsahuje obecnou úpravu). 
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Tato metoda adaptace na nařízení EU je již v zákoně č. 90/2016 Sb. použita pro oblasti 
osobních ochranných prostředků, spotřebičů plynných paliv a lanových drah. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Přístup k technickým normám 

 

3.1.1 Nulová varianta 

 

Náklady 

 Se zachováním současného stavu nejsou spojeny náklady. 

Přínosy 

            Předkladatel neshledal žádné přínosy v zachování současného stavu.  

 

3.1.2 Sponzorovaný přístup k technickým normám 

 

Náklady 

Je třeba zdůraznit, že s implementací úpravy jako takovou nejsou spojeny 
náklady. Orgány státní správy již v současnosti využívají neformální verzi zajišťování 
přístupu prostřednictvím úplatné smlouvy, neboť jiný postup, především poskytování 
norem zdarma, je podle pravidel evropských a mezinárodních normalizačních organizací 
vyloučen. Úprava tak spočívá pouze ve formalizaci tohoto postupu. 

Vzhledem k rozmanitosti potenciálně dotčených právních předpisů a jimi 
odkazovaných norem (co do počtu adresátů, počtu norem, jejich rozsahu, ceny atd.) není 
možné generalizovat obsah smluv; ten bude vždy záviset na aktuálních legislativních 
potřebách státních orgánů. Nelze tedy obecně kvantifikovat počet zřizovaných přístupů 
ani objem finančních prostředků ze smluv. Náklady státních orgánů, které lze v 
souvislosti se sponzorovaným přístupem očekávat, vzhledem k výše uvedenému, nelze v 
současnosti stanovit. Lze pouze uvést příklad z konkrétní existující smlouvy. 

Ministerstvo pro místní rozvoj má momentálně s ČAS uzavřenu smlouvu 
o  přístupu k normám pro oblast elektronické fakturace s následujícími parametry: 
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Počet norem: 9, vč. případných revizí 
Počet přístupů: 7000 (na základě odhadu MMR) 
Sjednaná cena: 7 079 800 Kč ročně. 

 

Přínosy 

Přínosem varianty bude zavedení jasného a konzistentního přístupu k poskytování 
závazných technických norem napříč státní správou, na pevném legislativním základě. 
Tím bude posílena právní jistota adresátů dotčených právních předpisů i státních orgánů. 
Odstranění pochybností v této oblasti bude mít pozitivní vliv na činnost ČAS a celou 
oblast technické normalizace v ČR, včetně vztahu k evropským a mezinárodním 
normalizačním organizacím, jichž je ČR členem. 

 

3.2 Zdravotnické prostředky 

 

3.2.1 Nulová varianta 

 

Náklady 

 Se zachováním současného stavu nejsou spojeny náklady. 

Přínosy 

            Předkladatel neshledal žádné přínosy v zachování současného stavu.  

 

3.2.2 Adaptace na nařízení 

 

Náklady 

 S variantou nejsou spojeny náklady. Oproti současné úpravě se povinnosti ani 
kompetence státních orgánů nově nezavádějí, ale pouze přecházejí pod režim nařízení 
EU. 

 

Přínosy 
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 Přínosem úpravy je v první řadě splnění legislativních závazků, vyplývajících 
z členství v EU. Tím bude zajištěno, že české hospodářské subjekty v oblasti 
zdravotnických prostředků budou moci nadále působit na společném trhu.  

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě provedeného hodnocení byla pro obě problematiky jako vhodná 

zvolena aktivní varianta - provedení novelizace zákona. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementaci se navrhuje provést jedním zákonem členěným na části, kterým se 
změní oba zákony, tj. č. 22/1997 Sb. a č. 90/2016 Sb., vzhledem k časové a věcné 
souvislosti řešených problémů, jež oba spadají do působnosti ÚNMZ. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

ÚNMZ provádí v rámci své činnosti průběžné vyhodnocování účinnosti 

a efektivnosti právních předpisů a souvisejících opatření a za tímto účelem navrhuje 

změny. Současně průběžně reaguje na přípravu a průběh legislativních úprav na úrovni 

EU a také souběžně sleduje v rámci mezinárodní spolupráce úpravu v jiných členských 

státech evropských a mezinárodních normalizačních organizací. Přezkum účinnosti 

regulace bude zpracován do pěti let od nabytí účinnosti navrhovaného zákona. 

 

7.  Konzultace a zdroje dat 

Zdrojem dat pro hodnocení dopadů byla převážně vlastní činnost ČAS a ÚNMZ. 

Návrh řešení byl konzultován v rámci pracovní skupiny, složené ze zástupců ČAS 

a  ÚNMZ, a dále 

- Ministerstva průmyslu a obchodu 

- Ministerstva pro místní rozvoj 

- Českého institutu pro akreditaci 

- Hospodářské komory ČR 

- Svazu průmyslu a dopravy ČR 

- Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků 
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- České asociace výrobců a dodavatelů diagnostik in vitro. 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Igor Švarc 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

Tel.: 224 802 116 

E-mail: svarc@unmz.cz 
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