
IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, 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, ve znění 
pozdějších předpisů 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně průmyslu a obchodu dne 8. 2. 
2019, s termínem dodání stanovisek do 8. 3. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 2 – k § 6a zákona č. 22/1997 Sb.: 
 
Požadujeme koncepci navrženou v § 6a, tedy povinnost každého 
ústředního (vždy jiného gesčního) správního úřadu zajišťovat a 
hradit u České agentury pro standardizaci zveřejnění českých 
technických norem, nezavádět.  Na tytéž technické normy 
odkazují různé právní předpisy v gesci různých správních úřadů 
(jako příklad lze uvést nařízení vlády č. 217/2017 Sb., které 
provádí zákon o zbraních, a vyhlášku č. 528/2005 Sb., kterou je 
prováděn zákon o ochraně utajovaných informací, přičemž oba 
předpisy odkazují na z určité části se překrývající okruh českých 
technických norem). Není zřejmé, kdo by nesl odpovědnost a 
náklady za zajištění uveřejnění takových technických norem. 
Rovněž není jasné, kdo by nesl odpovědnost za uveřejnění 
technické normy, na níž by odkazoval právní předpis, jehož 
gestorem by nebyl žádný ústřední správní úřad (např. legislativní 
akty na úrovni samosprávy nebo vyhlášky České národní banky). 
Obdobně problematickými shledáváme některé průřezové zákony 
a jejich prováděcí právní předpisy (např. stavební zákon a na něj 
navazující prováděcí právní předpisy), které jsou sice v gesci 
jednoho ústředního správního úřadu, ale technické požadavky, 
které upravují, sledují naplnění úkolů i jiných resortů.  

1. Vysvětleno 
Přístupnost technických norem, jež jsou zezávazněny, je 
nutno zajistit s poukazem na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp. zn. 1 As 162/2014 – 63 ze dne 28. května 2015. 
Úkol vyplývá též z usnesení z 26. schůze Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky č. 490 ze dne 1. 2. 
2019 a z usnesení Výboru pro veřejnou správu a regionální 
rozvoj ze dne 29. 6. 2018 k ST 170, v nichž je požadováno 
od vlády, aby "podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné 
dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu 
rovnosti před zákonem a dostupnosti práva". 
Požadavek k řešení této problematiky vyplývá i z nové 
koncepce stavebnictví (viz věcný záměr nového stavebního 
zákona str. 33, 158 - 159) a z programového prohlášení 
vlády, jež předpokládá rekodifikaci stavebního práva (viz str. 
33 programového prohlášení vlády). Jediný možný způsob 
zpřístupnění norem, které je v souladu se závazky členství v 
evropských a mezinárodních organizacích, je právě 
sponzorovaný přístup. V současné době je ČAS s MV 
v rámci Pracovní skupiny MV –Výbor pro prostorové 
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Nedomníváme se, že je přijatelné, aby odpovědnost a náklady za 
uveřejnění příslušných technických norem nesl pouze jeden resort 
(gestor daného průřezového předpisu). Navržené řešení by navíc 
s sebou nejspíše neslo tlak na další štěpení právních předpisů 
podle jednotlivých oblastí tak, aby náklady za uveřejnění 
příslušných technických norem nesl resort odpovědný jen za 
danou úzce vymezenou oblast. To by vedlo k značnému 
znepřehlednění právního řádu (nárůst množství právních předpisů 
zejména na úrovni prováděcích právních předpisů). 
 
 
Požadujeme zveřejňování technických norem sponzorovaným 
přístupem řešit centralizovaně, kdy bude svodně zajištěno např. 
Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví nebo Ministerstvem průmyslu a obchodu. 
 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.     

informace při RV pro informační společnost - řešeno zvolit 
obdobný přístup v připravovaných předpisech MV, například 
v zákoně o prostorových datech. 
 
Doplněno do důvodové zprávy, jakým způsobem lze řešit 
zveřejnění norem – vždy to bude stanovovat smlouva mezi 
resortem a ČAS.  - Sponzorovaný přístup je jednou z forem 
distribuce technických norem, která je soukromoprávního 
charakteru. Zveřejnění norem, a to na základě smlouvy mezi 
resortem a ČAS. Je tedy třeba, aby s ČAS jednal věcně 
příslušný resort, který zezávaznil příslušnou technickou 
normu pro účely právního předpisu ve své gesci. Je možné 
počítat se zveřejněním u resortu, u ČAS, u obou nebo i jinde 
s tím, že bude na stránkách resortu odkázáno, kde je norma 
zveřejněna, i způsob zveřejnění bude předmětem smluvního 
ujednání mezi rezortem a ČAS. 
  
2. MV nesouhlasí - vyjádření MV k návrhu vypořádání 
Varianta 1 - vypuštění § 6a bez náhrady: zachování 
stávajícího stavu, neboť se domníváme, že navrhovaný § 6a 
v předložené formě nepředstavuje oproti aktuální úpravě 
posun. Připojujeme se ve zbytku i k odůvodnění Ministerstva 
dopravy (pojem „příslušný ústřední správní úřad“, není 
zřejmé, který ústřední správní úřad je věcně příslušný, vnáší 
značnou právní nejistotu, zároveň nelze vždy jednoznačně 
určit konkrétní úřad, zejména pro případ přímo použitelných 
předpisů Evropské unie (Nařízení); formulace: „Dostupnost 
české technické normy musí být zajištěna v souladu se 
závazky, které vyplývají ze smluv, jimiž je založeno členství 
Úřadu v evropských a mezinárodních normalizačních 
organizacích“ – nelze odkazovat na „smluvní dokumenty“, 
které nejsou právním předpisem nebo vyhlášenou 
mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána, toto 
znění je tak nepřípustné. Zároveň je veřejná dostupnost 
(distribuce) českých technických norem zajištěna již nyní 
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ÚNMZ (ČAS) podle § 5 zákona 22/1997 Sb.). 
 
Varianta 2 - návrh nového znění § 6a: „Je-li harmonizovaná 
evropská norma nebo určená norma pro účely právního 
předpisu závazná, její veřejná dostupnost v rámci 
sponzorovaného přístupu je zajištěna prostřednictvím 
Agentury, nebo není-li zřízena, Úřadu, v součinnosti s 
příslušným ústředním orgánem státní správy.“ 
 
Varianta 3 – návrh nového znění § 6a: „Je-li se česká 
technická norma podle právního předpisu závazná, zajistí 
Ministerstvo u Agentury, nebo, není-li zřízena, u Úřadu, její 
bezplatnou dostupnost.“. 
 
Za další alternativu § 6a považujeme např. znění: „Je-li 
česká technická norma pro účely právního předpisu 
závazná, zajistí ministerstvo v součinnosti s příslušným 
správním úřadem bezplatné zveřejnění této české technické 
normy na internetových stránkách Agentury, nebo, není-li 
zřízena, na internetových stránkách Úřadu.“. 
 
3. Návrh na vypořádání k nesouhlasnému vyjádření MV 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s 
Ministerstvem financí připravilo návrh, kterým se zákon č. 
22/1997 Sb. doplňuje o § 5a a 5b na základě nichž se 
stanovují dva nové poplatky, a to poplatek za poskytování 
českých technických norem a za přístup do databáze 
českých technických norem (systém ČSN online). V návrhu 
se stanovují maximální možné sazby poplatků za jednu 
normostranu či přístup do systému ČSN online. Konkrétní 
sazby pak budou stanoveny v ceníku zveřejněném ve 
Věstníku ÚNMZ. V případě poskytnutí technické normy na 
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základě sponzorovaného přístupu za účelem jejího 
poskytování jiným osobám lze poplatek určit paušální 
částkou, která činí nejméně 50 000 Kč a nejvíce 23 000 000 
Kč (a to v závislosti na počtu stran konkrétní normy a počtu 
uživatelů) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
Sponzorovaný přístup k technickým normám tak bude 
zajišťován na základě poplatku a nikoliv smluvně. Z 
navrhovaného § 6a tak bylo slovo „smluvně“ odstraněno.  

 

4. Návrh Ministerstva vnitra  

§ 6a 

1) Je-li česká technická norma pro účely právního 
předpisu závazná, zajistí příslušný ústřední správní 
úřad u Agentury, nebo není-li zřízena, u Úřadu, 
dostupnost této české technické normy. 

2) Zajišťuje-li již příslušný ústřední správní úřad u 
Agentury, nebo není-li zřízena, u Úřadu, dostupnost 
české technické normy, a jiný ústřední správní úřad 
tuto normu pro účely dalšího právního předpisu 
učiní závaznou, je Agentura povinna na základě 
dohody dotčených ústředních správních úřadů nově 
stanovit v případě sponzorovaného přístupu 
poměrnou výši poplatků za její bezplatné 
poskytování koncovým uživatelům, a to dle údajů 
sdělených ústředními správními úřady pro účely 
výpočtu poplatku.  

 
5. MPO s návrhem souhlasí 
 
Vyjádření k vypořádání 
MV souhlasí s vypořádáním připomínky.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBEZEGPC6)



Stránka 5 (celkem 28) 

 
 K čl. I bodu 3 – k 16 odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb.: 

 
1. Požadujeme vypustit větu pátou pro nadbytečnost. 
Skutečnost, že na rozhodování o odvolání se nesmí podílet 
osoba, která činila úkony v řízení v prvním stupni (nebo se na nich 
podílela), jednoznačně plyne již z § 14 odst. 5 správního řádu. Na 
§ 14 správního řádu přitom výslovně odkazuje následující věta. 
Pokud bylo záměrem předkladatele vyjádřit, že členy komise mají 
být výlučně externisté, je nutno zvolit přesnější formulaci, 
například: „Členy komise jsou odborníci, kteří nejsou zaměstnanci 
akreditačního orgánu.“. 
 
 
 
 
 
2. V šesté větě požadujeme vypustit odkaz na obdobné 
použití § 152 odst. 5 a 6 správního řádu. Ustanovení upravuje 
odvolací řízení, nedává tedy smysl odkazovat na pravidlo, podle 
kterého platí, že „nevylučuje-li to povaha věci, platí pro řízení o 
rozkladu ustanovení o odvolání“ (§ 152 odst. 5 správního řádu). 
Aplikace ustanovení o odvolacím řízení plyne bez dalšího z 
podpůrného použití správního řádu, které zákon č. 22/1997 Sb. 
nevylučuje. Obdobné použití § 152 odst. 6 správního řádu rovněž 
není potřebné, neboť plně postačuje úprava rozhodnutí 
odvolacího orgánu v § 90 správního řádu. 
 
 
 
 
 
 
3. Navržená úprava by mohla vyvolávat pochybnosti o tom, 
který orgán je příslušný k řízení o odvolání proti procesním 
usnesením akreditačního orgánu. Podobný problém byl v 
minulosti řešen v případě Etické komise České republiky pro 

 
1. Akceptováno 
Znění § 16 odst. 8 upraveno následovně: 
 
„O odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu rozhoduje 
jeho statutární orgán. Odvolání nemá odkladný účinek. 
Návrh na rozhodnutí o odvolání podle věty první předkládá 
statutárnímu orgánu komise k tomu zřízená, která má 
nejméně pět členů. Předsedu a ostatní členy komise 
jmenuje statutární orgán. Členy komise jsou odborníci, kteří 
se jinak nepodílí na výkonu působnosti akreditačního 
orgánu. Nadřízeným správním orgánem akreditačního 
orgánu je Ministerstvo.“ 
 
2. Akceptováno  
Znění § 16 odst. 8 upraveno následovně: 
 
„O odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu rozhoduje 
jeho statutární orgán. Odvolání nemá odkladný účinek. 
Návrh na rozhodnutí o odvolání podle věty první předkládá 
statutárnímu orgánu komise k tomu zřízená, která má 
nejméně pět členů. Předsedu a ostatní členy komise 
jmenuje statutární orgán. Členy komise jsou odborníci, kteří 
se jinak nepodílí na výkonu působnosti akreditačního 
orgánu. Nadřízeným správním orgánem akreditačního 
orgánu je Ministerstvo.“ 
 
 
3. Akceptováno 
Dle našeho názoru se v případě usnesení jedná o 
rozhodnutí, o kterých rozhoduje statutární orgán 
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ocenění účastníků odboje a odporu proti komunismu (k tomu viz 
Závěr č. 112 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke 
správnímu řádu ze dne 10. 4. 2012). Požadujeme danou věc 
vyjasnit. 
 
 
4. Navrhujeme dále zvážit, zda by statutární orgán neměl být 
příslušný rovněž k provedení přezkumného řízení a k rozhodnutí 
o obnově řízení. V dané souvislosti je možno pro inspiraci odkázat 
na stávající znění § 7 odst. 1 zákona č. 262/2011 Sb., o 
účastnících odboje a odporu proti komunismu: „Komise rozhoduje 
o odvoláních proti rozhodnutím ministerstva podle § 6 odst. 3 a 6 
nebo proti usnesením ministerstva, kterými bylo řízení ve věcech 
uvedených v § 6 odst. 3 a 6 zastaveno; je příslušná též k 
provedení přezkumného řízení nebo k rozhodnutí o obnově řízení. 
Jinak je nadřízeným správním orgánem ministerstva ministr 
obrany. Nadřízeným správním orgánem Komise je Komise.“. 
 
 
5. Poslední větu požadujeme nahradit přesnější formulací, 
například větou: „Jinak je nadřízeným správním orgánem 
akreditačního orgánu Ministerstvo.“. 
 
Tyto připomínky považuje ministerstvo za zásadní.      

akreditačního orgánu, proto se nedomníváme, že v této věci 
by mělo docházet k pochybnostem. Na základě připomínky 
do důvodové zprávy bude doplněno, že akreditační orgán 
rozhoduje i v případě odvolání proti usnesení. 
 
4. Vysvětleno 
Smyslem úpravy zákona v otázce akreditačního procesu 
byla úprava týkající se odvolání, které je upraveno speciálně 
ve vztahu ke správnímu řádu. V ostatních případech se 
použije správní řád (není-li stanoveno jinak). Tedy jak v 
případě obnovy řízení, tak v případě obnovy řízení se změny 
nenavrhují. Pokud danou činnost má vykonávat nadřízený 
správní orgán, činí tak Ministerstvo průmyslu a obchodu.  
 
 
 
 
5. Akceptováno 
Ustanovení § 16 odst. 8 upraveno, viz vypořádání 
připomínky výše. 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
MV souhlasí s vypořádáním připomínek. 

Ministerstvo 
dopravy 

K části první čl. I bodu 2  
Nesouhlasíme s nově vkládaným zněním § 6a zákona, kterým se 
zamýšlí stanovit povinnost pro všechny ústřední správní úřady 
smluvně zajišťovat u podřízených organizací Ministerstva 
průmyslu a obchodu, kterými jsou Úřad pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“) a 
Česká agentura pro standardizaci zřízená Úřadem, dostupnost 
českých technických norem, neboť přenáší v rozporu s 

1. Vysvětleno částečně, částečně akceptováno 
Přístupnost technických norem, jež jsou zezávazněny, je 
nutno zajistit s poukazem na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp. zn. 1 As 162/2014 – 63 ze dne 28. května 2015. 
Úkol vyplývá též z Usnesení z 26. schůze Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky č. 490 z roku 2019 a 
z usnesení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
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ustanoveními § 13 odst. 1 písm. e) a § 25 zákona č. 2/1969 Sb., o 
zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, působnost 
Ministerstva průmyslu a obchodu v oblasti technické normalizace 
na ostatní ústřední orgány státní správy, jimž tato činnost 
nepřísluší. 
Máme za to, že naopak soustředění tzv. sponzorovaného přístupu 
k technickým normám v jednotné gesci Ministerstva průmyslu a 
obchodu předejde nežádoucím a zbytečným přesunům finančních 
prostředků ze státního rozpočtu i nárůstu administrativní zátěže 
ostatních ústředních orgánů státní správy. 
Upozorňujeme, že z textace navrženého § 6a není zřejmý pojem 
„příslušný ústřední správní úřad“, respektive, s ohledem na shora 
citované ustanovení § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 2/1969 Sb., 
lze dovozovat, že by jím mělo být zřejmě Ministerstvo průmyslu a 
obchodu. Předkladatel však dle důvodové zprávy zamýšlel něco 
jiného. Vazba na gesční příslušnost ústředního správního úřadu v 
závislosti na obecném právním předpisu, kterým se technická 
norma stává závaznou, z navrženého znění nevyplývá. 
 
Navrhujeme § 6a upravit tak, aby tzv. sponzorovaný přístup k 
technickým normám respektoval příslušnou gesci Ministerstva 
průmyslu a obchodu pro oblast technické normalizace. 
 
Zásadní připomínka 

ze dne 29. 6. 2018 k ST 170, v nichž je požadováno od 
vlády, aby "podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné 
dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu 
rovnosti před zákonem a dostupnosti práva". 
Požadavek k řešení této problematiky vyplývá i z nové 
koncepce stavebnictví (viz věcný záměr nového stavebního 
zákona str. 33, 158 - 159) a z programového prohlášení 
vlády, jež předpokládá rekodifikaci stavebního práva (viz str. 
33 programového prohlášení vlády). Jediný možný způsob 
zpřístupnění norem, které je v souladu se závazky členství v 
evropských a mezinárodních organizacích, je právě 
sponzorovaný přístup. V současné době je ČAS s MV 
v rámci Pracovní skupiny MV –Výbor pro prostorové 
informace při RV pro informační společnost - řešeno zvolit 
obdobný přístup v připravovaných předpisech MV, například 
v zákoně o prostorových datech. 
Sponzorovaný přístup je jednou z forem distribuce 
technických norem, která je soukromoprávního charakteru. 
zveřejnění norem, a to na základě smlouvy mezi resortem a 
ČAS. Je tedy třeba, aby s ČAS jednal věcně příslušný 
resort, který zezávaznil příslušnou technickou normu pro 
účely právního předpisu ve své gesci. Je možné počítat se 
zveřejněním u resortu, u ČAS, u obou nebo i jinde s tím, že 
bude na stránkách resortu odkázáno, kde je norma 
zveřejněna, i způsob zveřejnění bude předmětem smluvního 
ujednání mezi rezortem a ČAS. 
2. MD nesouhlasí - vyjádření MD k návrhu vypořádání 
Varianta 1 - vypuštění § 6a bez náhrady 
odůvodnění:  
pojem „příslušný ústřední správní úřad“, není zřejmé, který 
ústřední správní úřad je věcně příslušný, vnáší značnou 
právní nejistotu, zároveň nelze vždy jednoznačně určit 
konkrétní úřad, zejména pro případ přímo použitelných 
předpisů Evropské unie (Nařízení); 
formulace: „Dostupnost české technické normy musí být 
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zajištěna v souladu se závazky, které vyplývají ze smluv, 
jimiž je založeno členství Úřadu v evropských a 
mezinárodních normalizačních organizacích“ – nelze 
odkazovat na „smluvní dokumenty“, které nejsou právním 
předpisem nebo vyhlášenou mezinárodní smlouvou, jíž je 
Česká republika vázána, toto znění je tak nepřípustné. 
Zároveň je veřejná dostupnost (distribuce) českých 
technických norem zajištěna již nyní ÚNMZ (ČAS) podle § 5 
zákona 22/1997 Sb. 

 
Varianta 2 – návrh nového znění § 6a „Je-li harmonizovaná 
evropská norma nebo určená norma pro účely právního 
předpisu závazná, její veřejná dostupnost v rámci 
sponzorovaného přístupu je zajištěna prostřednictvím 
Agentury, nebo není-li zřízena, Úřadu, v součinnosti s 
příslušným ústředním orgánem státní správy*.“ 
*podle § 1 zákona č. 2/1969 Sb. 
 
Varianta 3 – návrh nového znění § 6a 
 „Je-li se česká technická norma podle právního předpisu 
závazná, zajistí Ministerstvo u Agentury, nebo, není-li 
zřízena, u Úřadu, její bezplatnou dostupnost.“. 
 
3. Návrh na vypořádání k nesouhlasnému vyjádření MD 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s 
Ministerstvem financí připravilo návrh, kterým se zákon č. 
22/1997 Sb. doplňuje o § 5a a 5b na základě nichž se 
stanovují dva nové poplatky, a to poplatek za poskytování 
českých technických norem a za přístup do databáze 
českých technických norem (systém ČSN online). V návrhu 
se stanovují maximální možné sazby poplatků za jednu 
normostranu či přístup do systému ČSN online. Konkrétní 
sazby pak budou stanoveny v ceníku zveřejněném ve 
Věstníku ÚNMZ. V případě poskytnutí technické normy na 
základě sponzorovaného přístupu za účelem jejího 
poskytování jiným osobám lze poplatek určit paušální 
částkou, která činí nejméně 50 000 Kč a nejvíce 23 000 000 
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Kč (a to v závislosti na počtu stran konkrétní normy a počtu 
uživatelů) za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců. 
Sponzorovaný přístup k technickým normám tak bude 
zajišťován na základě poplatku a nikoliv smluvně. Z 
navrhovaného § 6a tak bylo slovo „smluvně“ odstraněno.  
 
4. MD nesouhlasí – rozpor trvá 
 
V návaznosti na projednání rozporu k předloženému návrhu 
zákona s panem ministrem dopravy musím konstatovat, že 
rozpor přetrvává.  
 
Hlavním problémem návrhu je, že v případě jeho přijetí by 
muselo Ministerstvo dopravy vynakládat každoročně 
finanční prostředky za sponzorovaný přístup k českým 
technickým normám, jež jsou zezávazněny právními 
předpisy v gesci Ministerstva dopravy, v orientační výši 15, 7 
milionů Kč ročně. Jedná se o hrubý odhad, neboť 
Ministerstvo dopravy nedisponuje přesnými informacemi o 
počtu přístupů k jednotlivým normám uskutečňovaným v 
současné době. Navíc v případě, že by české technické 
normy byly nově pro koncové uživatele dostupné zdarma, 
lze očekávat, že počet přístupů rapidně naroste. S takto 
koncipovaným návrhem proto zejména s ohledem na jeho 
finanční dopady nadále nemůžeme souhlasit.  
 
Rozpor odstraněn na jednání, které proběhlo na úrovni 
ministrů, dne 22. 7. 2019. 
 

Ministerstvo 
financí 

Návrhem zákona se mimo jiné novelizuje § 5 odst. 3 a 6 zákona 
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 
a doplnění některých zákonů. I když se technicky jedná pouze o 
přesun legislativní zkratky, nabízí se v rámci novelizace těchto 
ustanovení možnost vyřešit právně závadnou konstrukci 
veřejného příjmu veřejného rozpočtu. 
Toto peněžité plnění spočívá v úhradě nákladů spojených s 

Akceptováno 
Text zákona upraven ve spolupráci s MF. 
 
Průběh připomínky: 
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činností orgánu veřejné správy, což je základním atributem 
poplatku (srov. Boháč R. Daňové příjmy veřejných rozpočtů v 
České republice, Praha: Wolters Kluwer, 2013). Není však 
žádoucí, aby peněžité plnění, které je z teoretického hlediska 
poplatkem, nebylo zákonem za poplatek označeno. Stejně tak 
není žádoucí, aby zákon nestanovil způsob jeho správy. 
Skutečnost, že jsou jeho konstrukční prvky (a to navíc pouze 
některé) určeny pouze ve Věstníku Úřadu pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, je pak patrně 
dokonce protiústavní. To vyplývá z článku 11 odst. 5 Listiny 
základních práv a svobod, podle kterého lze daně a poplatky 
ukládat jen na základě zákona, přičemž pojem „na základě 
zákona“ se pokusil vymezit Ústavní soud ve svém nálezu Pl. ÚS 
3/95 (tzv. nález „malé pivovary“), v němž dovodil, že neurčité 
zmocnění pro vydání prováděcího předpisu je v rozporu s tímto 
ustanovením. Tím spíše to platí pro určení konstrukčních prvků v 
pouhém sdělení ve věstníku, které ani není právním předpisem. 
Z tohoto důvodu se požaduje, aby byla právní úprava „úplaty“ 
podle § 5 odst. 3 resp. § 5 odst. 6 nahrazena poplatkem, ať již 
poplatkem sui generis, nebo poplatkem správním. Ministerstvo 
financí je připraveno zapojit se do přípravy legislativního textu. 
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno – MF nesouhlasí, viz níže 
Nelze souhlasit s názorem, že se jedná o poplatek, neboť 
plnění (poskytování normy) je na základě soukromoprávní 
smlouvy, kde je uvedena a vypočítána cena za poskytnutou 
normu. Ostatně i samo poskytování za úplatu odpovídá 
požadavkům, které mají evropské a mezinárodní 
organizace, jež se vydáváním technických norem zabývají, 
jichž je ČR členem. Nelze znormovat a zobecnit výši platby 
(ceny), a to vzhledem k různému rozsahu/různé délce 
technické normy – tj. nelze jednoznačně stanovit cenu 
normy pouze na základě počtu stran poskytované technické 
normy. Stanovení práv a povinností a ceny poskytovaných 
norem bude na jedné straně odrážet konsenzus mezi 
jednotlivým resortem a ČAS jako stranami smlouvy, a na 
druhé straně bude odrážet závazky členství v evropských a 
mezinárodních organizacích. Tak bude možné dosáhnout 
progrese ve prospěch státu jako celku. Doplňujeme, že 
povinnost zpřístupnit normu, která je zezávazněná platí již 
dnes, jen ji resorty v některých případech nedodržují. Právní 
úprava sponzorovaného přístupu též povede k tomu, aby, 
resorty prověřily odkazy v jejich právních předpisech na 
technické normy a případně eliminovaly/upravily v rámci 
dalších legislativních aktivit tyto odkazy. 
 
Vyjádření MF k návrhu vypořádání 
v návaznosti na vypořádací jednání z minulého úterý jsme 
předložili panu náměstkovi pro řízení sekce Daně a cla 
Ministerstva financí, Mgr. Ing. Stanislavu Koubovi, k 
rozhodnutí řešený problém týkající se povahy plnění za 
technické normy a jejich vztahu k DPH a zprostředkovali 
jsme mu jak informace z jednání, tak vyjádření pana 
generálního ředitele, které nám poskytl neformálně po 
jednání. 
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Současně jsme si v rámci resortu opatřili stanovisko GFŘ k 
DPH ve věci plnění za normy (dopis ze dne 25. září 2017 čj. 
90748/17/7100-20116-506729), ze kterého vyplývá, že 
plnění za technické normy nepodléhá DPH, pokud jde o 
výkon působnosti v oblasti veřejné správy (která může být 
přenesená). Podmínkou pro vynětí z DPH tak není prostá 
činnost ve veřejném zájmu. Stanovisko GFŘ je v souladu s 
textem § 5 odst. 3 zákona 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty. To je v souladu i s čl. 13 odst. 1 směrnice 
2006/112/ES, o společném systému daně z přidané 
hodnoty: „1.  Státy, kraje, obce a jiné veřejnoprávní subjekty 
se nepovažují za osoby povinné k dani v souvislosti s 
činnostmi nebo plněními, při nichž vystupují jako orgány 
veřejné moci, a to i tehdy, vybírají-li v souvislosti s těmito 
činnostmi nebo plněními poplatky, příspěvky či platby.“ 
 
Pro Ministerstvo financí je pak nepřijatelné, aby úplata za 
výkon veřejné správy (ať již jde o výkon přenesený nebo 
vykonávaný přímo orgánem veřejné moci) byla v 
soukromoprávním režimu. Taková konstrukce by odporovala 
nejzákladnějším zásadám finančního práva. Z těchto 
skutečností pak mimo jiné vyplývá, že soukromoprávní 
plnění je neslučitelné s vynětím z DPH. 
 
Z uvedeného tak vyplývají dva možné závěry: 
 
1. Buď bude úplata za poskytnutí technických norem 
upravena na plnění veřejnoprávního charakteru odpovídající 
zásadám, které na takové plnění klade finanční právo. 
Například tak nemá docházet k určování výše této úplaty na 
základě individuálního jednání či jiné správní diskrece, ale 
mělo by jít o zákonem předvídanou konstrukci výše 
takového plnění.  Není však vyloučena například zákonem 
předvídaná sleva, která by se však uplatňovala jednotně a 
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nediskriminačně. To platí jak vůči ostatním orgánům 
vykonávajícím veřejnou správu (např. řešený sponzorovaný 
přístup), tak i navenek vůči běžným zájemcům o poskytnutí 
technické normy. Navíc by mělo být toto plnění ve 
standardní formě, tedy by v tomto případě mělo jít o 
poplatek, a to buď přímo o poplatek správní, nebo pokud by 
jeho konstrukce měla být více atypická než prosté určení 
výše sazby ze sazebníku, pak by mohlo jít o poplatek sui 
generis, který by byl zaveden v zákoně 22/1997 Sb. 
Poplatek lze konstruovat i tak, aby byl jeho výnos příjmem 
ČAS. 
 
2. Alternativně by se mohlo stanovit, že nejde o 
přenesený výkon veřejné správy, a za takových podmínek 
může být úplata za poskytnutí technických norem postavena 
na soukromoprávním základě. V takovém případě by však i 
v případě této činnosti byla agentura osobou povinnou k 
dani z přidané hodnoty a prodej norem by podléhal DPH. 
Prosím o sdělení, zda je pro Vás přijatelná varianta ad 1 
nebo varianta ad 2. V případě varianty ad 1 jsme 
samozřejmě připraveni poskytnout součinnost při přípravě 
legislativního textu tak, aby byly maximalizovány potřeby 
MPO, ÚNMZ a ČAS. Pokud by pro Vás nebyla přijatelná ani 
jedna z variant, pak by Ministerstvo financí bylo nuceno 
ohledně své připomínky uplatnit rozpor. 
 
Zvolena varianta 1 – ve smyslu této varianty byl upraven 
text zákona. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MF souhlasí s vypořádáním připomínky. 

 Upozorňujme, že je třeba zvážit, zda není nutné návrh doplnit v 
části první článkem II – Přechodné ustanovení, které by řeklo v Akceptováno 
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principu to, že řízení o odvolání, která byla podána podle § 16 
odst. 8 zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí Ministerstvo průmyslu a 
obchodu podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede 
dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 
 
Zásadní připomínka 

Přechodné ustanovení doplněno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
 
MF souhlasí s vypořádáním připomínky. 
 
 

 V předkládací a důvodové zprávě postrádáme jasné prohlášení o 
dopadech navrhované novely na státní rozpočet. Do obou zpráv 
požadujeme doplnit prohlášení, že s předloženou právní úpravou 
nejsou spojeny náklady na státní rozpočet a případné dodatečné 
náklady budou hrazeny z rozpočtu kapitol jednotlivých resortů a 
úřadů, jež budou dostupnost norem zajišťovat, a to bez potřeby 
navýšení rozpočtu těchto kapitol. 
 
Zásadní připomínka 

Akceptováno 
Do obou zpráv doplněno, že dopady na státní rozpočet sice 
budou, avšak jednotlivé rezorty budou náklady řešit v rámci 
limitů svých rozpočtových kapitol. Přesné vyčíslení těchto 
nákladů není možné, jelikož je závislé na specifikaci 
konkrétních požadavků jednotlivých rezortů (náklady se 
odvíjejí od předpokládaného počtu uživatelů, hodnoty 
datových souborů, počtu zpřístupněných norem…). 
 
Vyjádření k vypořádání 
MF souhlasí s vypořádáním připomínky. 
 
 

Ministerstvo 
zemědělství 

 1. K návrhu zákona, Části první, bodu 2. 
 
Nesouhlasíme s vložením nového ustanovení § 6a, který ukládá 
příslušnému ústřednímu správnímu úřadu, a to v případě je-li 
česká technická norma pro účely právního předpisu závazná, 
smluvně u Agentury, nebo není-li zřízena, u Úřadu, zajistit 
dostupnost této české technické normy.   
Nutnost zavést tuto povinnost není podle našeho názoru řádně a 
patřičně odůvodněna. V odůvodnění není identifikován jediný 
konkrétní příklad potvrzující, že stávající stav, kdy příslušné 
ústřední správní úřady řeší tento problém rozdílnými způsoby, 
vede k právní nejistotě pro adresáty dotčených právních předpisů. 
Vzhledem k tomu, že v licenčních a technických podmínkách 
současně generovaných smluv České agentury pro standardizaci, 

1. Vysvětleno 
Přístupnost technických norem, jež jsou zezávazněny, je 
nutno zajistit s poukazem na rozsudek Nejvyššího správního 
soudu sp. zn. 1 As 162/2014 – 63 ze dne 28. května 2015. 
Úkol vyplývá též z Usnesení z 26. schůze Poslanecké 
sněmovny Parlamentu České republiky č. 490 z roku 2019 a 
z usnesení Výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj 
ze dne 29. 6. 2018 k ST 170, v nichž je požadováno od 
vlády, aby "podnikla nezbytné kroky k zajištění veřejné 
dostupnosti všech technických norem, pro uplatnění principu 
rovnosti před zákonem a dostupnosti práva". 
Požadavek k řešení této problematiky vyplývá i z nové 
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které se týkají přístupu k ČSN, platí, že každý registrovaný 
uživatel (osoba) má zákaz volně šířit texty ČSN a smí je používat 
pouze výhradně pro své potřeby, není jasné, jakým způsobem má 
příslušný ústřední správní úřad dle předkladatele postupovat v 
dalším poskytování norem adresátům dotčených právních 
předpisů. Požadujeme tedy řádné odůvodnění nutnosti právní 
úpravy a řádné zhodnocení dopadu na povinné subjekty, včetně 
jeho praktické proveditelnosti.  
Z našeho pohledu je rovněž nepřijatelné, aby byla v návrhu dána 
povinnost smluvního zajištění. Vzhledem k tomu, že návrh uvádí 
také možnost uzavření smlouvy s Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, je tento požadavek v 
rozporu s § 19 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění 
pozdějších předpisů, který stanoví, že „nakládání s majetkem a 
jiné právní jednání mezi organizačními složkami navzájem se 
uskutečňuje zápisem“, tedy formou zápisu, nikoli smlouvy. Dále je 
skutečností, že povinnost pro příslušné ústřední správní úřady 
uzavřít smlouvu by za stávajícího stavu v podstatě znamenalo 
nařízení příslušnému ústřednímu správnímu úřadu podepsat 
adhezní, jednostranně poskytovatelem vygenerovanou smlouvu. 
Navíc ČSN normy je možné zajistit také jinak, a to např. 
objednávkou ČSN v tištěné formě. Každopádně považujeme za 
nepřijatelné pro jakýkoli příslušný ústřední správní orgán 
stanovovat povinnosti uzavřít smlouvu. 
 
Zásadní připomínka 

koncepce stavebnictví (viz věcný záměr nového stavebního 
zákona str. 33, 158 - 159) a z programového prohlášení 
vlády, jež předpokládá rekodifikaci stavebního práva (viz str. 
33 programového prohlášení vlády). Jediný možný způsob 
zpřístupnění norem, které je v souladu se závazky členství v 
evropských a mezinárodních organizacích, je právě 
sponzorovaný přístup. V současné době je ČAS s MV 
v rámci Pracovní skupiny MV –Výbor pro prostorové 
informace při RV pro informační společnost - řešeno zvolit 
obdobný přístup v připravovaných předpisech MV, například 
v zákoně o prostorových datech. 
Doplněno do důvodové zprávy, jakým způsobem lze řešit 
zveřejnění norem – vždy to bude stanovovat smlouva mezi 
resortem a ČAS.  - Sponzorovaný přístup je jednou z forem 
distribuce technických norem, která je soukromoprávního 
charakteru. zveřejnění norem, a to na základě smlouvy mezi 
resortem a ČAS. Je tedy třeba, aby s ČAS jednal věcně 
příslušný resort, který zezávaznil příslušnou technickou 
normu pro účely právního předpisu ve své gesci. Je možné 
počítat se zveřejněním u resortu, u ČAS, u obou nebo i jinde 
s tím, že bude na stránkách resortu odkázáno, kde je norma 
zveřejněna, i způsob zveřejnění bude předmětem smluvního 
ujednání mezi rezortem a ČAS. 
 
2. MZe nesouhlasí - vyjádření MZe k návrhu vypořádání 
Ministerstvo zemědělství nadále trvá na tom, aby byla 
problematika sponzorovaného přístupu k technickým 
normám řešena centralizovaně za součinnosti jednotlivých 
ústředních správních úřadů. 
 
Máme za to, že takové řešení bude hospodárnější než v 
případě navrhovaného znění. Komunikaci s Agenturou, příp. 
Úřadem by zajišťoval jeden úřad (podle našeho názoru je 
nejvhodnější Ministerstvo průmyslu a obchodu), disponoval 
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by tedy veškerými informacemi o již dostupných, 
zveřejněných normách, možných množstevních slevách za 
přístupy, apod. Veškerá jednání s Agenturou, příp. s 
Úřadem, ať už na základě smluvního vztahu 
soukromoprávního, nebo veřejnoprávního by tak probíhala 
rychleji a efektivněji.  
 
Vzhledem k shodnému postoji Ministerstva zemědělství, 
Ministerstva dopravy a Ministerstva vnitra a po konzultacích 
s uvedenými úřady se ztotožňujeme s variantami 2. a 3. 
Ministerstva dopravy. Je věcí dalších legislativních úprav, 
jak by měla vypadat součinnost příslušných ústředních 
správních úřadů, která je z našeho pohledu nezbytná. 
  

3. Návrh na vypořádání k nesouhlasnému vyjádření MZe 
Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s 
Ministerstvem financí připravilo návrh, kterým se zákon č. 
22/1997 Sb. doplňuje o § 5a a 5b na základě nichž se 
stanovují dva nové poplatky, a to poplatek za poskytování 
českých technických norem a za přístup do databáze 
českých technických norem (systém ČSN online). V návrhu 
se stanovují maximální možné sazby poplatků za jednu 
normostranu či přístup do systému ČSN online. Konkrétní 
sazby pak budou stanoveny v ceníku zveřejněném ve 
Věstníku ÚNMZ. V případě poskytnutí technické normy na 
základě sponzorovaného přístupu za účelem jejího 
poskytování jiným osobám lze poplatek určit paušální 
částkou, která činí nejméně 50 000 Kč a nejvíce 23 000 000 
Kč (a to v závislosti na počtu stran konkrétní normy a počtu 
uživatelů) za 12 po sobě jdoucích měsíců. Sponzorovaný 
přístup k technickým normám tak bude zajišťován na 
základě poplatku a nikoliv smluvně. Z navrhovaného § 6a 
tak bylo slovo „smluvně“ odstraněno.  
 
4. MZe nesouhlasí – rozpor trvá 
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Stanovisko MZe k vypořádání mezirezortního 
připomínkového řízení (MPŘ) k návrhu zákona, 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, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Předkladatel návrhu, kterým je Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, navrhuje v rámci vypořádání MPŘ vložit do novely 
zákona č. 22/1997 Sb. následující ustanovení: 
„§ 6a 

Je-li česká technická norma pro účely právního předpisu 
závazná, zajistí příslušný ústřední správní úřad u Agentury, 
nebo není-li zřízena, u Úřadu, dostupnost této české 
technické normy. Dostupnost české technické normy musí 
být zajištěna v souladu se závazky, které vyplývají ze smluv, 
jimiž je založeno členství Úřadu v evropských a 
mezinárodních normalizačních organizacích.“ 

MZe nepovažuje vypořádání předkladatele za 
dostatečné a trvá na své zásadní připomínce předložené 
v rámci MPŘ. Dohody bohužel nebylo dosaženo ani na 
jednání na úrovni náměstků MPO a MZe dne 24. května 
2019. Nesouhlasíme s vložením nového ustanovení, které 
by ukládalo povinnost všem relevantním správním úřadům, 
u Agentury, nebo není-li zřízena, u Úřadu, zajistit dostupnost 
této české technické normy.  
Uznáváme potřebu zpřístupnění technických norem, které 
jsou zezávazněny právními předpisy. Ministerstvo 
zemědělství je připraveno poskytnout jakoukoli 
součinnost v souvislosti s věcnou gesční příslušností 
předmětného předpisu, který českou technickou normu 
zezávazňuje. Považujeme nicméně návrh požadavku, aby 
každý ústřední správní úřad zajišťoval dostupnost českých 
technických norem separátně, za neopodstatněný z hlediska 
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jejich kompetence a logisticky i uživatelsky nekomfortní. 
Možné diskutované zajišťování dostupnosti každé české 
technické normy smluvně separátně za v podstatě absurdní. 
Navrhovaný postup by také významnou měrou navýšil 
administrativní zátěž jednotlivých správních úřadů.  
Trváme na tom, aby problematiku zpřístupnění 
zezávaznění českých technických norem řešil 
centralizovaně gestor problematiky příslušný u českých 
technických norem. Vedle výše vyjmenovaných důvodů by 
se centralizovaným přístupem předešlo možným problémům 
ve věci případných sdílených kompetencí k předpisu 
v případě několika rezortů a dalším dohadům o to, kdo má 
sponzorovaný přístup k českým technickým normám 
sponzorovat, případně dokonce situacím, kdy by přístup 
k české technické normě stát sponzoroval vícekrát. 
(V případě MZe se jedná např. o vyhlášku č. 98/2011 Sb., o 
způsobu hodnocení stavu útvarů povrchových vod, způsobu 
hodnocení ekologického potenciálu silně ovlivněných a 
umělých útvarů povrchových vod a náležitostech programů 
zjišťování a hodnocení stavu povrchových vod, kterou 
stanovilo jak MŽp, tak MZe. ) 
Navrhujeme zavést uživatelsky přívětivou, jednotnou 
databázi norem se sponzorovaným přístupem a správní 
úřad, který bude tuto databázi spravovat a který bude za 
zpřístupnění zodpovědný na základě kompetencí 
daných zákonem č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a 
jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, 
a to za součinnosti správních úřadů, v jejichž věcné 
kompetenci se předpis, který zezávazňuje českou státní 
normu, nachází.  
 
Rozpor odstraněn na jednání, které proběhlo na úrovni 
ministrů, dne 22. 7. 2019. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

K části druhé, čl. II, bod 2 (k § 27c odst. 2 a k § 27d odst. 2): 
 

Vysvětleno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBEZEGPC6)



Stránka 18 (celkem 28) 

Požadujeme odstavec 2 v § 27c a § 27d uvést v následujícím 
znění: 
 
§ 27c: „(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v 
oblasti zdravotnických prostředků na jazyk určený nebo 
požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice 
český jazyk.“ 
 
§ 27d: „(2) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie v 
oblasti diagnostických zdravotnických prostředků in vitro na jazyk 
určený nebo požadovaný členským státem, je tímto jazykem v 
České republice český jazyk.“ 
 
Odůvodnění:  
Předkladatelem navržené znění by omezovalo určení jazyka 
podle přímo použitelných předpisů EU pouze na oblast žádosti  
o oznámení a souvisejících dokumentů. Toto řešení 
nepovažujeme za vhodné, a to i s ohledem na dikci přímo 
použitelných předpisů EU, kdy obě nařízení (2017/745, resp. 
2017/746) stanovují, že jazyk má určit členský stát nejen v oblasti 
žádosti subjektů posuzování shody  
o jmenování podle čl. 38, 39 a 41 nařízení 2017/745, ale např. i 
pro oblast upravenou čl. 18 (karta s informacemi o implantátu) 
nebo čl. 19 (EU prohlášení o shodě). 
 
Zásadní připomínka 

Implementace příslušných nařízení EU zákonem č. 90/2016 
Sb. by měla být provedena pouze v rozsahu jmenování a 
oznamování subjektů posuzování shody, proto návrh počítá 
s určením jazyka pouze u dokumentů, které jsou 
předkládány orgánu odpovědnému za oznámené subjekty 
za účelem jmenování. Implementace by se tak měla týkat 
pouze čl. 41 v případě nařízení 2017/745 a čl. 37 v případě 
nařízení 2017/746. Úprava jazyka, resp. stanovení 
povinnosti pro podnikatele, používat český jazyk u všech 
ostatních dokumentů, by měla být upravena v adaptačním 
zákoně v působnosti Ministerstva zdravotnictví, který za 
tímto účelem bude přijat. Stanovení povinnosti v zákoně č. 
90/2016 Sb., že požadovaným jazykem pro všechny 
dokumenty v rozsahu uvedených evropských nařízení je 
český jazyk, přičemž všechny ostatní povinnosti výrobců, 
dovozců, distributorů budou stanoveny v adaptačním 
zákoně, považujeme za nesystémové, nežádoucí z hlediska 
legislativního provedení adaptace i z hlediska uživatelského 
zejm. pro hospodářské subjekty (výrobci, dovozci, 
distributoři, zplnomocnění zástupci). Právní úprava pro tyto 
povinné subjekty by byla zcela neopodstatněně uvedena ve 
více předpisech. Navrhovaná úprava jde také nad rámec 
nutného provedení implementace zákonem č. 90/2016 Sb., 
kdy má být tato provedena pouze v rozsahu, pokud jde o 
jmenování a oznamování. 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZd souhlasí s vypořádáním připomínky. 

 K části druhé, čl. II, bod 2 (k § 27c): 
Požadujeme do nově navrhovaného ustanovení § 27c doplnit 
nový odstavec 3, a to ve znění:  
 
„(3) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie  
v oblasti zdravotnických prostředků14) na příslušný vnitrostátní 
orgán, je tímto orgánem v České republice Státní ústav pro 

Vysvětleno 
 
Obdobně jako u výše uvedené připomínky, i zde platí, že 
implementace má být provedena pouze v rozsahu 
jmenování a oznamování subjektů posuzování shody. 
Připomínka Ministerstva zdravotnictví se však týká dozoru. V 
takovém případě mohou vznikat aplikační nejasnosti v 
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kontrolu léčiv.“ 
 
Odůvodnění viz následující připomínky. 
 
Zásadní připomínka 

případě, že orgán dozoru bude stanoven i v zákoně, který k 
příslušným nařízením EU je připravován Ministerstvem 
zdravotnictví a za účelem implementace těchto nařízení má 
být přijat. Výsledkem by tak bylo, že kontrolní působnost 
orgánu dozoru (SÚKL), která by se vztahovala ke 
zdravotnickým prostředkům, by částečně byla upravena v 
zákoně č. 90/2016 Sb. a částečně v připravovaném zákoně 
Ministerstva zdravotnictví, což je nutné hodnotit jako 
nesystémové řešení stejně jako u předchozího návrhu   
 
Ministerstvem zdravotnictví navrhovaný odstavec 3 počítá s 
pojmem „příslušný vnitrostátní orgán“. V tomto navrhovaném 
odstavci se počítá s tím, že tam, kde se v nařízení odkazuje 
na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem SÚKL. 
Upozorňujeme však, že příslušná nařízení EU v oblasti 
zdravotnických prostředků počítají i s jinými pojmy než 
„příslušný vnitrostátní orgán“. Např. čl. 5 odst. 5 písm. e) a 
g) užívají pouze „příslušný orgán“, stejně tak čl. 6 odst. 3, čl. 
10 odst. 7 a další. V čl. 35 odst. 1, který se vztahuje k 
posouzení žádosti, se naopak uvádí „vnitrostátní orgán“. 
Toto ustanovení stanoví: „Jakmile je žádost úplná, daný 
vnitrostátní orgán ji zašle v Komisi“. Zde, přestože se hovoří 
o vnitrostátním orgánu, patrně je myšlen orgán odpovědný 
za oznámené subjekty (tedy ÚNMZ) a nikoliv SÚKL 
(případně jiný orgán). 
 
Samotný pojem „příslušný vnitrostátní orgán“ se vyskytuje 
pouze v čl. 31 odst. 6 a v čl. 42 odst. 9 (zde se však 
vyskytuje „vnitrostátní příslušný orgán“).  
 
Totéž obdobně platí pro nařízení 2017/745. 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZd souhlasí s vypořádáním připomínky. 

 K části druhé, čl. II, bod 2 (k § 27d): 
 

Vysvětleno 
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Požadujeme doplnit nový odstavec 3 i do nově navrhovaného 
ustanovení § 27d, a to takto: 
 
„(3) Odkazuje-li přímo použitelný předpis Evropské unie  
v oblasti diagnostických zdravotnických prostředků  
in vitro15) na příslušný vnitrostátní orgán, je tímto orgánem  
v České republice Státní ústav pro kontrolu léčiv.“  
 
Odůvodnění k připomínce  
Orgánem dozoru pro zdravotnické prostředky a diagnostické 
zdravotnické prostředky in vitro musí být stanoven Státní ústav 
pro kontrolu léčiv. Pokud by Státní ústav pro kontrolu léčiv nebyl 
pro oblast zdravotnických prostředků a diagnostických 
zdravotnických prostředků in vitro orgánem dozoru, pak by 
nastaly naléhavé problémy především v oblasti kompetencí 
Státního ústavu pro kontrolu léčiv a vynutitelnosti práva. Dále by 
nedocházelo k dozoru nad tím, zda jsou zdravotnické prostředky 
a diagnostické zdravotnické prostředky in vitro řádně dodávány na 
trh, uváděny do provozu, zda hospodářské subjekty plní své 
povinnosti v souladu se zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování 
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění 
pozdějších předpisů, a v souladu s požadavky příslušných 
nařízení Evropské unie a zda jsou zdravotnické prostředky 
oprávněně opatřovány označením CE nebo jiným stanoveným 
označením podle právních předpisů. Výše uvedené činnosti může 
nejlépe a nejefektivněji zajistit pouze Státní ústav pro kontrolu 
léčiv, který disponuje takovými prostředky, které zajistí řádný 
dozor nad trhem v oblasti zdravotnických prostředků  
a diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. 
 
Zásadní připomínka 

Viz připomínka výše. 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
MZd souhlasí s vypořádáním připomínky. 

Odbor 
kompatibility 

K návrhu obecně: 
Některá ustanovení kapitoly IV nařízení 32017R0745 a kapitoly IV 
nařízení 2017/746 vyžadují podle našeho názoru adaptaci nad 
rámec úpravy v § 27c a § 27d. 
 
V této souvislosti uvádíme, že ustanovení čl. 39 odst. 1 druhý 

Vysvětleno 
Nedomníváme se, že spojení „vlastní postupy“ je třeba 
chápat jako cokoliv jiného než interní postupy orgánu 
odpovědného za oznámené subjekty. Tedy záležitost, kterou 
není třeba jakkoliv formálně zakotvit v zákoně. Tato část 
ustanovení je pro adaptaci nerelevantní. 
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pododstavec nařízení 2017/745 stanoví, že „(O)rgán odpovědný 
za oznámené subjekty žádost a podpůrnou dokumentaci 
přezkoumá v souladu s vlastními postupy a vypracuje předběžnou 
zprávu.“. Ze ST k nařízení 2017/745 není jasné, kde budou podle 
předkladatele tyto postupy stanoveny. Obdobné ustanovení 
obsahuje i nařízení 2017/746 (čl. 35 odst. 1 druhý pododstavec).  
 
 
Dále máme pochybnosti, zda si v případě řízení o žádosti o 
jmenování podle čl. 38 odst. 1 a násl. nařízení 2017/745 resp. 
podle čl. 34 odst. 1 a násl. nařízení 2017/746, které má probíhat 
(za účasti ÚNMZ, týmu pro společné posouzení, Komise a 
Koordinační skupiny pro zdravotnické prostředky) na národní, pak 
na evropské, a pak opět na národní úrovni, vystačíme s režimem 
lhůt podle správního řádu (viz např. § 44 a § 71 správního řádu). 
Zřejmě bude potřebná v tomto směru speciální úprava. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
Souhlasíme s tím, že nelze v těchto případech vystačit se 
lhůtami dle správního řádu a lhůty dle § 19 zákona o 
posuzování shody se v tomto případě neuplatní (a to s 
ohledem na § 2 ve znění návrhu zákona, kterým se zákon o 
posuzování shody mění). Do návrhu zákona tak byla 
vložena následující ustanovení 
 
§ 27c odst. 3 
(3) V řízení o oznámení se lhůta podle § 19 odst. 2 
prodlužuje o lhůty stanovené v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků15).   
15) Čl. … nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 ze dne 
5. dubna 2017 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. 

 

 
§ 27d odst. 3 
 
(3) V řízení o oznámení se lhůta podle § 19 odst. 2 
prodlužuje o lhůty stanovené v přímo použitelném předpisu 
Evropské unie v oblasti diagnostických zdravotnických 
prostředků in vitro17). 
 
17) Čl. … nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 
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Rovněž máme za to, že ustanovení čl. 35 odst. 7, čl. 40 odst. 1, 
čl. 42 odst. 2, 5 a 6 nařízení 2017/745 a čl. 31 odst. 7, čl. 36 odst. 
1, 38 odst. 2 nařízení 2017/746, v nichž se ukládá členskému 
státu něco udělat, vyžadují určení orgánu, který tak jménem ČR 
učiní. Takovou úpravu v návrhu postrádáme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V neposlední řadě v návrhu postrádáme stanovení sankcí za 
porušení povinností stanovených v kapitole IV nařízení 2017/745 
a kapitole IV nařízení 2017/746 v souladu s čl. 113, resp. čl. 106 
příslušného nařízení. Podle ST by ustanovení čl. 113 nařízení 
2017/745, resp. čl. 106 nařízení 2017/746, měla být 
implementována novelou zákona o zdravotnických prostředích. 
Podle našeho názoru by však sankce za porušení alespoň části 
povinností stanovených ve výše uvedených kapitolách nařízení 
měly být v zákoně o posuzování shody (např. neplnění požadavků 
na oznámený subjekt – čl. 36 nařízení 2017/745, či nezveřejnění 
seznamu svých poboček – čl. 37 odst. 3 nařízení 2017/745).  
 
S ohledem na shora uvedené požadujeme doplnit návrh o 
nezbytnou úpravu, nebo vysvětlit 

5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o 
zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU.“. 

 
 
Vysvětleno 
Dle našeho názoru lze z textu dovodit, že uvedené činnosti 
jsou činnosti, které vykonává orgán odpovědný za 
oznámené subjekty. Např. čl. 42 odst. 2, 5 a 6 nařízení 
475/2017, stejně jako čl. 38 nařízení 476/2017 jsou 
nadepsány jako „Postup pro jmenování a oznamování“. Ve 
spojení s čl. 35 odst. 1 nařízení 475/2017 a čl. 31 odst. 1 
nařízení 476/2017 lze vyvodit přímo z textu, že ten, kdo je za 
všechny tyto postupy odpovědný, je orgán odpovědný za 
oznámené subjekty (ÚNMZ).  
 
Domníváme se tak, že v připomínce uvedené činnosti 
členského státu vykonává ÚNMZ (orgán odpovědný za 
oznámené subjekty, aniž by bylo nutné toto výslovně 
stanovit v zákoně. 
 
 
 
Akceptováno 
 
Do návrhu zákona byl doplněn novelizační bod, který 
novelizuje § 54 odst. 2 zákona č. 90/2016 Sb., dle kterého 
se oznámený subjekt dopustí přestupku mj. tím, že nesplní 
některou z povinností podle příslušného nařízení Evropské 
unie v oblasti uvádění výrobků na trh.  
 
Rovněž je nutné podotknout, že samotná nařízení stanoví 
postup pro orgán odpovědný za oznámené subjekty v 
případě, že oznámený subjekt nesplňuje stanovené 
požadavky, neplní své povinnosti nebo neprovedl nápravná 
opatření. V případě nařízení 2017/745 je tento postup 
stanoven v čl. 46, v případě nařízení 2017/746 je tento 
postup stanoven čl. 42. 
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Tyto připomínky jsou zásadní. 

 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
Odbor kompatibility ÚVĆR souhlasí s vypořádáním 
připomínek. 
 

 

 

ÚVĆR-KML Žádáme o doplnění shrnutí ZZ RIA, které se zpracovává pro 
návrhy zákonů pro účely předložení materiálu k projednání vládě. 
Šablona shrnutí je součástí přílohy č. 3. Obecných zásad RIA. 
 
Zásadní připomínka k Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů 
regulace (ZZ RIA)  

Akceptováno 
 
Závěrečná zpráva doplněna.  
 
Vyjádření k vypořádání 
ÚVČR-KML souhlasí s vypořádáním připomínky. 

ČKAIT §1 (1) 
Tento zákon upravuje 
a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které 
by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, 
majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, 
(dále jen "oprávněný zájem"), 
 
Navrhovaná změna:  
Tento zákon upravuje 
a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky a 
procesy, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo 
bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný 
veřejný zájem, (dále jen "oprávněný zájem"), 
 
Zdůvodnění: 

Vysvětleno 
Netýká se novely, požadavek připomínky jde nad rámec 
implementace, znamenalo by to další úpravu.  
 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČKAIT souhlasí s vypořádáním připomínky. 
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K výrobkům, jako předmět právní úpravy je třeba přidat i procesy, 
což jsou činnosti, výrobní procesy např.  provádění staveb. 
Vzhledem k tomu, že zákon 22/1997 Sb. bude hrát klíčovou roli 
při rekodifikaci stavebního zákona, musí se zákona vztahovat i na 
procesy, tedy provádění. Stavba není výrobek. 
Připomínka je vyvolaná rekodifikací stavebního zákona,  aby mohl 
být využívám institut určených norem pro navrhování a provádění 
staveb.   
 
Zásadní připomínka 

 §2 
nový bod označit za b) a další přečíslovat 
 
Navrhovaná změna 
proces -  soubor vzájemně provázaných nebo vzájemně 
působících činností, které využívají vstupy pro dosažení 
zamýšleného výsledku 
 
Zdůvodnění 
 
K výrobkům, jako předmět právní úpravy je třeba přidat i procesy, 
což jsou činnosti, výrobní procesy např.  provádění staveb. 
Vzhledem k tomu, že zákon 22/1997 Sb. bude hrát klíčovou roli 
při rekodifikaci stavebního zákona, musí se zákona vztahovat i na 
procesy = zde na provádění staveb jiné, kdy špatně realizovaný 
proces může ohrozit oprávněný zájem, např. montáž výrobku 
apod.     (definice převzata z ISO 9001) 
Připomínka je vyvolaná  rekodifikací stavebního zákona,  aby 
mohl být využívám institut určených norem pro navrhování a 
provádění staveb.   
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
Netýká se novely, požadavek připomínky jde nad rámec 
implementace, znamenalo by to další úpravu. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČKAIT souhlasí s vypořádáním připomínky. 

 § 4 (1) 
(1) Česká technická norma se stává harmonizovanou českou 
technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené 
evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které 
uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou 

Vysvětleno 
Netýká se novely, požadavek připomínky jde nad rámec 
implementace, znamenalo by to další úpravu. 
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evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako 
harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem 
Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob 
(dále jen "harmonizované evropské normy"). Pro specifikaci 
technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády 
nebo jiného příslušného technického předpisu, může Úřad po 
dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž 
působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, 
další technické normy nebo technické dokumenty mezinárodních, 
popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické 
dokumenty, obsahující podrobnější technické požadavky (dále jen 
"určené normy"). 
 
Navrhovaná změna 
 
(1) Česká technická norma se stává harmonizovanou českou 
technickou normou, přejímá-li plně požadavky stanovené 
evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem, které 
uznaly orgány Evropského společenství jako harmonizovanou 
evropskou normu, nebo evropskou normou, která byla jako 
harmonizovaná evropská norma stanovena v souladu s právem 
Evropských společenství společnou dohodou notifikovaných osob 
(dále jen "harmonizované evropské normy"). Pro specifikaci 
technických požadavků na výrobky a procesy, vyplývajících z 
nařízení vlády nebo jiného příslušného technického předpisu, 
může Úřad po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními 
správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, určit 
české technické normy, další technické normy nebo technické 
dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, 
nebo jiné technické dokumenty, obsahující podrobnější technické 
požadavky (dále jen "určené normy"). 
 
Zdůvodnění 
 
K výrobkům, jako předmět právní úpravy je třeba přidat i procesy, 
což jsou činnosti, výrobní procesy např.  provádění staveb. 
Vzhledem k tomu, že zákon 22/1997 Sb. bude hrát klíčovou roli 

Vyjádření k vypořádání 
ČKAIT souhlasí s vypořádáním připomínky. 
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při rekodifikaci stavebního zákona, musí se zákona vztahovat i na 
procesy, tedy provádění. Stavba není výrobek.     
Připomínka je vyvolaná rekodifikací stavebního zákona,  aby mohl 
být využívám institut určených norem pro navrhování a provádění 
staveb. 
 
Zásadní připomínka 

 §4 (5) 
Nový odstavec 5 
 
Navrhovaná změna 
 
(5) Národní informativní příloha české technické normy dle (2)b a 
(2)c) uvádějící národně stanovené parametry nebo upravující na 
národní úrovni údaje v rozsahu stanoveném v normě mají 
normativní charakter. 
 
Zdůvodnění 
 
Některé české technické normy přejímaných evropské normy 
umožňují specifikovat na národní úrovni v přesně v normě 
stanovených případech a to v návaznosti na národní klimatické 
podmínky, původní národní data, požadavky nebo postupy 
stanovit národní stanovené parametry, podmínky zkoušky, 
specifikací postupů apod. Toto doplnění české technické normy 
přejímající evropskou normu je možné pouze formou národní 
informativní přílohy. Protože tato příloha nemá normativní 
charakter, vzniká např. ve stavebnictví právní nejistota tam kde je 
ze zákona nebo na základě smlouvy uzavřené dle NOZ povinnost 
dle takových norem postupovat (běžně při vypracování projektové 
dokumentace stavby). Tedy zda je ve výše uvedeném smyslu i 
národní příloha závazná. 
 
Zásadní připomínka 

Vysvětleno 
To, jestli má národní informativní příloha technické normy 
normativní charakter není třeba řešit na úrovni právního 
předpisu, ale tak, že se tak uvede explicitně v technické 
normě – viz Eurokódy. 
 
Pokud je technická norma jako celek zezávazněna právním 
předpisem, tak je závaznou v celém rozsahu, tj. včetně 
národní informativní přílohy. To platí též v případě, že je 
technická norma jako celek zezávazněna smluvně v celém 
rozsahu. 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČKAIT souhlasí s vypořádáním připomínky. 

 §6a 
Je-li česká technická norma pro účely právního předpisu závazná, 
zajistí příslušný ústřední správní úřad smluvně u Agentury, nebo 

Vysvětleno 
Pokud je norma zezávazněna, bude se na ni vztahovat 
sponzorovaný přístup. V takovém případě bude její text 
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není-li zřízena, u Úřadu, dostupnost této české technické normy. 
Dostupnost české technické normy musí být zajištěna v souladu 
se závazky, které vyplývají ze smluv, jimiž je založeno členství 
Úřadu v evropských a mezinárodních normalizačních 
organizacích. 
 
Navrhovaná změna 
 
Je-li česká technická norma pro účely právního předpisu závazná 
Stanoví-li právní předpis povinnost plnit ustanovení uvedené 
v technické normě nebo její části, nebo je-li technická norma 
nebo její část určená dle § 4a(1), zajistí příslušný ústřední 
správní úřad smluvně u Agentury, nebo není-li zřízena, u Úřadu, 
dostupnost této české technické normy v českém jazyce. 
Dostupnost české technické normy musí být zajištěna v souladu 
se závazky, které vyplývají ze smluv, jimiž je založeno členství 
Úřadu v evropských a mezinárodních normalizačních 
organizacích. 
 
Zdůvodnění 
 
Text požadujeme změnit v kontextu důvodové zprávy:  
 
Ke kapitole II. Zvláštní část: 
K bodu 2:  
„Za § 6 zákona č. 22/1997 Sb. se vkládá nový § 6a, dle kterého 
mají ústřední orgány státní správy povinnost zajistit dostupnost 
technické normy, podle níž byla právním předpisem, který je v 
působnosti příslušného ústředního orgánu státní správy zavedena 
povinnost postupovat, postupem dle navrhovaného § 6a.“ 
Některé právní předpisy týkající se staveb, které se odvolávají na 
technické normy (zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhl. 
č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, vyhl. č. 
398/2009 Sb., o OTP zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb), stanoví, že „odchylky od norem jsou přípustné, pokud se 
prokáže, že navržené řešení odpovídá nejméně požadavkům 
těchto norem“. Tím se mj. zabraňuje vytváření překážek 

poskytován v češtině. 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
ČKAIT souhlasí s vypořádáním připomínky. 
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technickému pokroku. Toto by navrhované ustanovení vylučovalo, 
institut určené normy to umožňuje. 
Technické normy jsou do soustavy ČSN přejímány překladem 
(český jazyk), převzetím originálu (cizí jazyk) nebo schválením 
k přímému používání (cizí jazyk). Stavební zákon stanoví 
povinnost zhotovitele postupovat dle technických norem. Zákon 
nestanoví, že účastník stavebního řízení (vč. autorizovaných 
osob) musí ovládat cizí jazyky. Pokud se však zákon na 
ustanovení normy odkazuje, musí se jím účastníci řídit.  
Připomínka dává do souladu obecnou dikci s konstrukcí  
stavebních předpisů ve výstavbě. 
 
Zásadní připomínka 

V Praze 7. listopadu 2019 

Vypracoval: Mgr. Jakub Korec Podpis: 
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