
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 pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne18.3.2019, 

s termínem dodání stanovisek do8,4,2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

ÚV - 

KOM 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil s níže uvedenými výhradami formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem 

EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. 

října 2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z 

členství České republiky v Evropské unii, v platném znění. 

V rozdílové tabulce by měly být uvedeny také body 1 – 3 novely, kterými je měněna poznámka pod čarou č. 1, čímž se 

plní povinnost referenčního odkazu na příslušné směrnice (jako transpoziční jsou ostatně správně označeny také ve 

srovnávacích tabulkách).  

Dále je na str. 8 u bodu 18b)-I přílohy č. 2 uveden celex 32019L0173, správně by ale měl být uváděn celex 

32019L0177. Naopak celex 32019L0173 by měl být uváděn níže u bodů 21 a 21a) - 21c).  

V sloupci „ustanovení“ u odpovídajících směrnic je pak nutné uvádět vždy pouze slovo „Příloha“ bez číselného 

označení, protože v jednotlivých změnových směrnicích tato příloha, kterou se mění příloha III původní směrnice, 

číslovaná není. 

Srovnávací tabulky směrnic by neměly obsahovat ID novely tam, kde bylo dané ustanovení směrnice vyhodnoceno 

jako nerelevantní pro transpozici, a tedy ani novelou nebude nijak provedeno. Relevantními však jsou články 2 odst. 1 

směrnic, ve kterých je stanoveno datum použití vnitrostátních transpozičních předpisů členskými státy, jež je uváděno 

v rozdílové tabulce. 

 

Připomínky a případné návrhy změn:  
K Čl. I bodu 13 (příloha č. 2, bod 8b): 

Bod 8b) by se podle směrnice 2019/171 měl týkat elektrozařízení kategorií 8, 9 a 11, což odpovídá § 2 odst. 2 

písm. g), h) a j) nařízení vlády, a nikoli písm. a) až f) a i). Žádáme proto v tomto smyslu opravit návětí ve 

  

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

 

Akceptováno. 
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druhém sloupci přílohy týkajícím se bodu 8b). 

Tato připomínka je zásadní. 

Závěr: 

Návrh nařízení bude po zapracování výše uvedené zásadní připomínky s právem EU plně slučitelný. 

Nedostatky ve formálních náležitostech je nutno napravit. 

 

Vypracovala: Mgr. Andrea Tichá 
  

  

MK K nadpisu nařízení vlády a k úvodní větě čl. I 

Doporučujeme upravit nadpis nařízení vlády a úvodní větu čl. I ve smyslu čl. 32 odst. 2 Legislativních pravidel vlády, 

tedy nahradit slova „nařízení vlády č. 391/2016 Sb. a nařízení vlády č. 101/2018 Sb.“ slovy „pozdějších předpisů“. 

Stejnou úpravu doporučujeme provést i v ostatních částech předloženého materiálu. 

 

Akceptováno. 

Nadpis upraven. 

 

Vysvětleno. 

Úvodní věta 

ponechána. 

MZE K souladu návrhu nařízení a platného znění 

K příloze č. 2, položce 24 

V návrhu nařízení se platnost posuzuje dle jednotlivých paragrafů, v platném znění podle kategorií. Doporučujeme 

sjednotit.  

 

Vypracovala: Aneta Vrbová, tel. 22181 4513,  aneta.vrbova@mze.cz  

Akceptováno. 

MD K nadpisu návrhu nařízení vlády 

Doporučujeme nahradit citaci novel nařízení vlády č. 481/2012 Sb. spojením „ve znění pozdějších předpisů“, a to 

podle čl. 32 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 

K čl. I bodům 27 a 28 

Doporučujeme sjednotit psaní položek. Doporučujeme je psát bez tečky. 

 

Za správnost: Mgr. Marek Šoustal      

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

MF 1) K čl. I, bod 11, 12, 13, 15, 19, 22, 23, 25: S ohledem na jednotnost legislativního textu doporučujeme ve znění 

jednotlivých bodů používat odborný termín „in vitro“ bez kurzívy. 

2) K čl. I, bod 14: Doporučujeme za slovem „používaných“ vypustit dvojtečku a namísto symbolu „=“ použít bodové 

číselné označení. 

3) K čl. I, bod 16: Doporučujeme v textu použít namísto symbolu „=“ označení za pomocí písmen. 

 

4) K čl. I, bod 18: S ohledem na následující položky považujeme za vhodnější označit položku jako „18 c)“ a za slovy 

„ přílohy č. 3“ je třeba odstranit poloviční závorku. 

 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 

 

Vysvětleno. 

Text odpovídá 

směrnici, proto bude 
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5) K čl. I, bod 22: Doporučujeme pro poznámku označenou hvězdičkou použít spíše číselný horní index a bod 

formulovat ve znění: „V příloze č. 2 položka 29 včetně poznámky pod čarou č. … zní: …“. 

 

 

 

 

 

 

 

6) K čl. I, bod 27: Za číslem „43“ je třeba odstranit nadbytečnou tečku. 

7) K čl. I, bod 28: Za čísly „36, 39 a 40“ je třeba odstranit tečky. 

8) K čl. II: Doporučujeme ustanovení k účinnosti nařízení vlády formulovat spíše takto: „Toto nařízení nabývá 

účinnosti dnem 1. července 2019, s výjimkou  

a) ustanovení čl. I bodů 2 a 26, která nabývají účinnosti dnem 22. července 2019, a 

b) ustanovení čl. I bodů 3, 11 až 20, 22, 23 a 25, které nabývají účinnosti dnem 1. března 2020.“. 

  

Ing. František Rod, e-mail: Frantisek.Rod@mfcr.cz, tel: +420 257 043 361 

ponechán. 

Akceptováno. – 

závorka odstraněna. 

 

Vysvětleno. 

Vzhledem k tomu, že 

text je v příloze, patrně 

nelze vkládat 

poznámky pod čarou. 

Proto ponechán 

původní text. 

 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

 

MV K čl. I bodům 27 a 28 – k příloze č. 3: 

 Navrhujeme odstranit nadbytečné tečky za čísly vyjadřujícími pořadí položky v příloze.  

 

K čl. II – k účinnosti: 

 Před slova „s výjimkou“ navrhujeme doplnit chybějící čárku, dále pak v písmenu a) navrhujeme čárku mezi 

čísly 2 a 26 nahradit spojkou „a“. 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

MSP, MMR, MO, MZD, MŠMT, MZV, ÚV – VÚV, MPSV 

 

Ve lhůtě do 11.4. bez odpovědi – MŽP, ÚV – KML, HK ČR, SP ČR 

Bez připomínek 

V Praze 6. června 2019 

Vypracoval: Mgr. Viktor Havlice  Podpis: 

Mgr. Jan Budinský Podpis: 
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