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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 ministra průmyslu a obchodu dne 22. ledna 2020, 

s termínem dodání stanovisek do 12. února 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

MZD 1. K nadpisu v právních předpisech 
Podle čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády se nadpis nařízení vlády uvede tučně 
velkými písmeny. Doporučujeme text upravit.  
Tato připomínka je doporučující.  
2. K Čl. II 

Dle § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, 
lze stanovit dřívější den nabytí účinnosti než stanovený v odstavci 3, tedy k 1. lednu nebo 
k 1. červenci kalendářního roku, jen ve zvlášť výjimečných případech, vyžaduje-li to 
naléhavý obecný zájem. V odůvodnění není obsaženo náležité výslovně formulované 
zdůvodnění této skutečnosti konkrétním naléhavým obecným zájmem. Doporučujeme 
v tomto ohledu doplnit odůvodnění o bližší vysvětlení, proč je podle předkladatele nezbytné 
stanovit účinnost odlišně od § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 
mezinárodních smluv. 
Tato připomínka je doporučující. 
 
Mgr. Jiří Krejča, tel.: 224 972 821, e-mail: jiri.krejca@mzcr.cz  
Jana Vnuková, tel.: 224 972 674, e-mail: jana.vnukova@mzcr.cz 

Akceptováno. 
Normativní text upraven dle čl. 30 odst. 1 
LPV. 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno odůvodnění. 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo odsouhlasilo 
vypořádání e-mailem ze dne 14. února 
2020.  

MŠMT Doporučující připomínky: 
1. K usnesení vlády: Doporučujeme vzhled usnesení upravit podle přílohy č. 2 Jednacího 
řádu vlády, tzn. slova „vláda“, „schvaluje“ a „ukládá“ by měla být tučně zvýrazněna a slovo 
„Provedou:“ je potřeba podtrhnout. Zároveň doporučujeme upravit styl písma s ohledem na 
zbývající materiál. 
2. Úvodní věta nařízení: Doporučujeme do výčtu novel zákona č. 22/1997 Sb. doplnit 
zákon č. 71/2000 Sb., který rovněž novelizoval ustanovení § 22, tzn. za slova „ve znění“ 
vložit slova „zákona č. 71/2000 Sb.,“. 

 
Mgr. Bc. Tereza Zavadilová, tel: 234 811 551, e-mail: tereza.zavadilova@msmt.cz 

Akceptováno. 
Usnesení vlády upraveno. 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
Připomínkové místo odsouhlasilo 
vypořádání e-mailem ze dne 14. února 
2020. 
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HK ČR Zásadní obecná připomínka k předloženému materiálu 
Hospodářská komora ČR si je plně vědoma pozitivního přínosu RoHS směrnice (směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU ze dne 8. června 2011, o omezení používání 
některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních), která se snaží 
vyrovnat a vymezit mantinely oblasti, ve které mohou ekonomické subjekty působit. 
Nicméně, rozdílné vnitrostátní předpisy (různé priority, jiný výklad členských států) mohou 
narušit výhody unifikace a narušit hospodářskou soutěž. Kromě toho také rozdílnost 
vnitrostátní interpretace vede k dalším diferencím v činnostech členských států v oblasti 
dozoru nad trhem. 
Proto máme u implementace (EU)2019/1845 pouze jeden obecný požadavek, a to co 
nejpřesnější implementaci do zákona tak, aby byla jasně chápána původní myšlenka této 
směrnice a nebylo možno ji interpretovat jinak. Co se týče implementace (EU)2019/1846, 
k té nemáme žádných výhrad. 
 
Miluše Kohoutková, T: 266 721 415, M: 724 613 980, pripominkovani@komora.cz 

Akceptováno. 
MPO při implementaci, nejenom této, 
delegované směrnice uplatňuje 
doslovnou transpozici, jelikož si 
uvědomuje, že jakákoli odchylka od 
technického popisu výjimky v konkrétní 
aplikaci může mít negativní následek co 
do jejího uplatnění. 
 
 
 
 
Připomínkové místo odsouhlasilo 
vypořádání e-mailem ze dne 14. února 
2020. 

MF Doporučujeme, aby předkladatel zvážil, zda úprava přílohy č. 2 k nařízení nevyžaduje 
doplnění přechodného ustanovení. 
 
Ing. Mgr. František Rod, e-mail: Frantisek.Rod@mfcr.cz, tel: +420 257 043 361 

Vysvětleno. 
Směrnice nepředpokládá žádné 
přechodné režimy, pro něž by bylo nutné 
uvádět přechodné ustanovení. V minulosti 
nebylo přechodné ustanovení nikdy 
řešeno, jako potřebné – ani v případě této 
novely není patrně přechodné ustanovení 
potřebné, protože není upravováno žádné 
správní řízení. 
 
Připomínkové místo nevzneslo ve 
stanoveném termínu, a to k 17. 2. 2020, 
výhrady k vypořádání své připomínky. 

SPČR Svaz průmyslu a dopravy ČR (SP ČR) si je plně vědom pozitivního přínosu RoHS směrnice, 
která se snaží vyrovnat a vyjasnit mantinely pole, ve kterém mohou ekonomické subjekty 
operovat, jako například představení jednodušší identifikace EEE uvedeného na trh díky 
značce CE. 
Rozsah působnosti Směrnice je pro náš sektor dostatečně srozumitelný, což znamená, že 
je pro nás pozitivním přínosem v oblasti této legislativy. Opuštění od této směrnice by tedy 
SP ČR vnímal spíše jako negativní krok pro průmysl. 
Nicméně, rozdílné vnitrostátní předpisy (různé priority, jiný výklad členských států) mohou 
narušit výhody unifikace a narušit hospodářskou soutěž. Kromě toho také rozdílnost 

Akceptováno. 
MPO při implementaci, nejenom této, 
delegované směrnice uplatňuje 
doslovnou transpozici, jelikož si 
uvědomuje, že jakákoli odchylka od 
technického popisu výjimky v konkrétní 
aplikaci může mít negativní následek co 
do jejího uplatnění. 
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vnitrostátní interpretace vede k dalším rozdílům v činnostech členských států v oblasti 
dozoru nad trhem. 
Proto máme u implementace (EU)2019/1845 pouze jednu výhradu a to co nejpřesnější 
implementaci do zákona tak, aby byla jasně chápána původní myšlenka této směrnice a 
nebylo možno ji interpretovat jinak. 
Tato připomínka je zásadní. 
 
Co se týče (EU)2019/1846 - k tomuto nemáme žádných výhrad. 
 
Filip Rejthar, frejthar@spcr.cz, tel. 225 279 603 

 
 
 
 
 
 
 
Připomínkové místo odsouhlasilo 
vypořádání e-mailem ze dne 14. února 
2020. 

MSp, MMR, MD, MO, OKOM, MZe, MV, MK, ÚVV – VÚV, MŽP, MZV, KML, MPSV Bez připomínek. 

 
V Praze dne 14. března 2020 
 
Vypracoval: Mgr. Viktor Havlice 

 Mgr. Jan Budinský 
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