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IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I) Obecná část 
 

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

 

Technické požadavky na hračky jsou v rámci EU harmonizovány prostřednictvím 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 o bezpečnosti 

hraček. Tato směrnice je do právního řádu ČR transponována nařízením vlády č. 86/2011 Sb., 

o technických požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů, které je prováděcím 

předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších 

předpisů. 

Součástí technických požadavků uvedených ve směrnici 2009/48/ES jsou limitní hodnoty 

vybraných chemických látek. Za účelem zajištění co nejvyšší úrovně ochrany dětí proti rizikům, 

která chemické látky představují, Evropská komise aktualizuje seznam látek a jejich limitní 

hodnoty v souladu s nejnovějšími vědeckými poznatky. Činí tak především na základě 

doporučení Komisí zřízené odborné skupiny pro bezpečnost hraček, podskupina „chemické 

látky“. Směrnice tak byla již několikrát novelizována a v návaznosti na to i transpoziční 

nařízení vlády. 

Dne 17. 5. 2018 byla v Úředním věstníku Evropské unie publikována další směrnice 

novelizující ustanovení o chemických látkách ve směrnici 2009/48/ES, a to Směrnice Komise 

(EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému 

a technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI. 

Nezbytnost navrhované právní úpravy je dána legislativními závazky vyplývajícími 

z členství v EU. Nařízení vlády č. 86/2011 Sb. je nutno novelizovat, aby odpovídalo směrnici 

2009/48/ES v platném znění, a tak dosáhnout plné transpozice. Tím bude zajištěna potřebná 

úroveň ochrany dětí před možnými riziky plynoucími z chemických látek v hračkách. 
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B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, 
K JEHOŽ PROVEDENÍ JE NAVRŽENA, VČETNĚ SOULADU SE ZÁKONNÝM 
ZMOCNĚNÍM K JEJÍMU VYDÁNÍ  

Návrh nařízení vlády je předkládán na základě zmocnění v § 22 zákona č. 22/1997 Sb. 

Návrh je s tímto zákonem a zmocněním v souladu. 

 

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 
ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝCH PRÁVNÍCH ZÁSAD PRÁVA 
EVROPSKÉ UNIE A JEJICH ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY  

Návrh představuje plnou transpozici směrnice Komise (EU) 2018/725. Obsahuje pouze 

ustanovení nutná k zajištění řádné transpozice; překládaný návrh je plně v souladu se zásadou 

minimalistické implementace ve smyslu Metodické pomůcky pro prevenci nadbytečné 

regulatorní zátěže při implementaci práva EU. Návrh je tudíž plně v souladu s výše uvedeným 

předpisem, k němuž není ke dni předložení návrhu evidována žádná relevantní judikatura 

soudních orgánů EU. 

 

D) ZHODNOCENÍ PLATNÉHO PRÁVNÍHO STAVU A ODŮVODNĚNÍ 
NEZBYTNOSTI JEHO ZMĚNY 

Platné znění nařízení vlády č. 86/2011 Sb. neobsahuje změny vyplývající ze směrnice 

2018/725. Je proto nutné jej odpovídajícím způsobem novelizovat.  

 

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 

V souvislosti s  novou právní úpravou nedojde k  navýšení objemu kontrolní činnosti 

a vzniku s tím spojených nákladů na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty. 

Náklady pro podnikatelské prostředí nelze přesně vyčíslit, zejména vzhledem 

k rozmanitosti a četnosti dotčených výrobků, které navíc nejsou centrálně sledovány. Nelze 
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tedy stanovit celkový počet výrobců a výrobků. Na základě provedených konzultací lze pouze 

odhadovat náklady na jeden typ výrobku. Tyto náklady se uplatní, pouze pokud daný výrobek 

může potenciálně obsahovat regulovanou látku. 

S úpravou seznamu nebezpečných látek jsou spojeny dva druhy nákladů: 

a) Náklady na prověření receptur a materiálů 

Výrobci musí zjišťovat, zda jejich hračky neobsahují nebezpečné látky v množství 

překračujícím nově zavedené limity. Náklady na prověření jednoho typu výrobku lze 

odhadnout na 1 000 – 3 000 Kč. 

b) Náklady na nahrazení materiálů 

V případě, že výrobek limity překračuje, bude nutné přistoupit k nahrazení materiálu 

a následnému testování kvality výrobků pro zachování či zlepšení jejich původních vlastností. 

Náklady na jeden typ výrobku se mohou pohybovat v rozmezí 10 000 – 30 000 Kč, v případě 

výrobku se složitější recepturou až 50 000 Kč. 

 

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. 

 
F) ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU A DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ 
VE VZTAHU K ZÁKAZU DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ 
A ŽEN  

Návrh, 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“.  

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

dodávání výrobků na trh. 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 nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů.  
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H) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 
 

Korupční rizika byla hodnocena v souladu s metodikou C.I.A. – Corruption Impact 

Assessment. 

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

předpisem zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky. 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. ČOI (orgán dozoru) a 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) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 
 

Návrh nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 
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II) Zvláštní část 
 

K článku I 

 

K bodu 1. 

Úvodní ustanovení nařízení vlády se doplňuje o nově zapracovanou směrnici. 

K bodu 2. 

V příloze č. 2 nařízení vlády (zvláštní požadavky na bezpečnost) se v dílu III. - chemické 

vlastnosti snižuje limit pro obsah šestimocného chromu (chrom VI) v seškrábnutém materiálu 

hračky. 

Směrnice 2009/48/ES stanoví limitní hodnotu pro šestimocný chrom v seškrábnutém materiálu 

hračky, jako jsou barvy na hračkách, tvrdé a měkké polymery, dřevo, textil a další materiály. 

Stávající limitní hodnota činí 0,2 mg/kg. Vědecký výbor pro zdravotní a environmentální rizika 

(SCHER) v roce 2015 posoudil relevantnost karcinogenního potenciálu chromu VI pro dutinu 

ústní. Vzhledem k tomu, že děti jsou vystaveny chromu VI také z jiných zdrojů, než jsou 

hračky, je při výpočtu limitní hodnoty pro chrom VI třeba vycházet z maximálního podílu 

hraček na celkovém denním příjmu chromu VI. Na základě provedeného vědeckého posouzení 

a jeho výsledků skupina odborníků pro bezpečnost hraček zřízená Komisí doporučila na svém 

zasedání dne 14. října 2016 snížit limitní hodnotu pro chrom VI ze současných 0,2 mg/kg 

na 0,053 mg/kg.  

 

K článku II 

 

Účinnost je stanovena dle článku 2 odst. 1 směrnice Komise. 
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