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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

I) Obecná část 

 

A) VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY A ODŮVODNĚNÍ JEJÍCH 

HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

 

Návrh vyhlášky se předkládá v návaznosti na 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; konkrétně na jeho část první – změna zákona 

o technických požadavcích na výrobky. Cílem této části návrhu je zavést úpravu 

tzv. sponzorovaného přístupu k českým technickým normám a úpravu poplatků za poskytování 

norem. 

Zákon o technických požadavcích na výrobky ve své Hlavě II upravuje problematiku 

zabezpečení tvorby českých technických norem a přístupu k nim. V § 4 odst. 1 tohoto zákona je pak 

stanoveno, že česká technická norma není obecně závazná. Dle čl. 45a odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády lze formou výlučného odkazu (není-li možné využít indikativního odkazu) v právním 

předpise na příslušnou technickou normu tuto normu učinit závaznou a stanovit tak povinnost podle 

této technické normy postupovat. Obdobně jako právní předpisy, musí být i taková technická norma 

zpřístupněna veřejnosti. Pravidla evropských a mezinárodních normalizačních organizací 

neumožňují, s ohledem na ochranu autorských práv, zajistit veřejnosti zcela bezplatný přístup. 

Umožňují však zavést tzv. sponzorovaný přístup, kdy technická norma je pro uživatele zakoupena 

státním orgánem.  

 Tvorbu, vydávání a distribuci českých technických norem a jiných technických dokumentů 

(dále též „normy“, „technické normy“) zajišťuje v České republice Česká agentura pro standardizaci 

(ČAS) - státní příspěvková organizace zřízená Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví, který plní funkci národního normalizačního orgánu. Podle platného znění 

zákona je ČAS oprávněna vybírat za své činnosti úplatu. Tato úplata je příjmem rozpočtu agentury 

a její výše je podle platného znění zákona stanovena v ceníku, vydávaném prostřednictvím věstníku 

ÚNMZ. Hlavním obsahem činností je poskytování jednotlivých norem, účtovaných podle počtu stran, 

a poskytnutí přístupu do elektronické databáze norem – ČSN online, za který se platí paušální částka 

za období 6 nebo 12 měsíců. Přístup je dále rozlišen podle toho, zda je možné normy pouze prohlížet 

nebo i tisknout; počet tisknutelných stran je omezen a v případě potřeby je lze dokupovat.  

Ministerstvo financí upozornilo na skutečnost, že tato úplata vykazuje znaky poplatku (úhrada 

nákladů spojených s činností orgánu veřejné správy), aniž by byla za poplatek označena. U poplatku 

je navíc nutno upravit způsob jeho správy a určit jeho výši způsobem, který je ústavně konformní – 

na základě zákona. Návrh zákona provádí úpravu poplatků, přičemž přímo stanoví jejich maximální 

výše u všech forem poskytování norem včetně sponzorovaného přístupu. Pro stanovení konkrétních 

výší poplatků zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání vyhlášky. 
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B) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM, K JEHOŽ 

PROVEDENÍ JE NAVRŽENA 

 Návrh vyhlášky je v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

a navrhované novely. Vydává se k provedení § 6a odst. 4, § 6b odst. 4 a § 6d odst. 3. zákona; 

zmocnění k jejímu vydání je obsaženo v nově doplňovaném § 22 odst. 2 zákona. 

 

C) ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY EVROPSKÉ UNIE, 

JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE A OBECNÝMI ZÁSADAMI PRÁVA 

EVROPSKÉ UNIE 

 Na problematiku, jež je předmětem návrhu, se uvedené nevztahuje. Navrhovaná vyhláška 

se nepovažuje za technický předpis ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/1535 

(EU) ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a 

předpisů pro služby informační společnosti, proto není ve smyslu této směrnice notifikován u 

Evropské komise. 

 

 

D) PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ 

ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, NA PODNIKATELSKÉ 

PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, SOCIÁLNÍ DOPADY A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Orgány státní správy již v současnosti využívají neformální verzi zajišťování přístupu 

k technickým normám 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 určit, kolika 

technických norem se sponzorovaný přístup bude týkat. Nelze tedy obecně kvantifikovat počet 

zřizovaných přístupů ani objem finančních prostředků, které budou vynaloženy. Náklady státních 

orgánů, které lze v souvislosti se sponzorovaným přístupem očekávat, vzhledem k výše uvedenému 

nelze v současnosti stanovit. Lze pouze uvést příklady z konkrétních existujících smluv. 

Příklad 1. 

Sponzor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Oblast: elektronická fakturace 

Počet norem: 9, vč. případných revizí 

Počet přístupů: 7000 

Sjednaná cena: 7 079 800 Kč ročně. 

Příklad 2.  

Sponzor: Ministerstvo pro místní rozvoj 

Oblast: požadavky na rakve (zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví) 

Počet norem: 3 

Počet přístupů: 400 

Sjednaná cena: 36 900 Kč ročně 
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Příklad 3.  

Sponzor: Ministerstvo zemědělství 

Oblast: vyhláška č. 239/2017 Sb., o technických požadavcích pro stavby pro plnění funkcí lesa.  

Počet norem: 2 

Počet přístupů: 150 

Sjednaná cena: 21 600 Kč ročně. 

Náklady na zajištění přístupu k technickým normám budou jednotlivé ústřední správní úřady 

řešit v rámci svých rozpočtových kapitol v rámci naplánovaných finančních prostředků na jednotlivé 

roky, případně si uplatní tento požadavek na související náklady na zajištění přístupu k technickým 

normám při sestavování návrhu rozpočtu své kapitoly na příslušný rok. 

S přechodem úplaty za činnosti ČAS do režimu poplatků nejsou spojeny dopady na ostatní 

veřejné rozpočty. Nevznikají dopady na uživatele technických norem z podnikatelského sektoru ani 

mimo něj; výše cen za přístup k normám zůstává zachována, mění se pouze zdroj jejich stanovení. 

S úpravou nejsou spojeny sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 

 

E) 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“. 

Předkladatel v souladu s bodem 3.3 Metodiky konstatuje, že materiál se netýká postavení 

fyzických osob a nemá dopad na rovnost žen a mužů. 

 

F) ZHODNOCENÍ DOPADŮ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K OCHRANĚ 

SOUKROMÍ A OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Návrh nebude mít dopad na ochranu soukromí a možnost zneužití osobních údajů. 

 

G) ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

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

Předkladatel dospěl k závěru, že navrhovaná právní úprava nezakládá možnost vzniku 

korupčních příležitostí. 

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.  

 

H) HODOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

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

 

K § 1 

K provedení příslušných ustanovení, nově doplňovaných do zákona č. 22/1997 Sb., se stanovují 

konkrétní výše poplatků za poskytnutí českých technických norem a jiných technických dokumentů, 

za poskytnutí přístupu do jejich databáze a za umožnění přístupu veřejnosti – sponzorovaný přístup. 

Tyto jsou uvedeny v jednotlivých přílohách vyhlášky. 

 

K § 2 

Účinnost vyhlášky je navržena na 1. 1. 2021.  

 

K přílohám 

Návrh vyhlášky obsahuje tři přílohy, které stanovují výši poplatku za poskytnutí českých technických 

norem a jiných technických dokumentů (příloha č. 1), výši poplatku za přístup do databáze (příloha 

č. 2) a výši poplatku za sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným technickým 

dokumentům (příloha č. 3). 

Příloha č. 1 stanovuje výši poplatku za poskytnutí českých technických norem a jiných technických 

dokumentů v závislosti na počtu stran takového dokumentu. Příloha dále uvádí cenové skupiny, 

které do vyhlášky byly uvedeny z důvodu zvýšení uživatelského komfortu. Na každé české technické 

normě je uvedena cenová skupina – identifikátor ceny normy, který se v čase nemění, na rozdíl od 

ceny. Užití těchto cenových skupin je běžnou praxí normalizačních orgánů. S ohledem na 

neexistenci cenové skupiny 402, následuje po cenové skupině 401 cenová skupina 403. S ohledem 

na význam pro uživatele byly tyto cenové skupiny zařazeny do návrhu vyhlášky.  

Příloha č. 2 stanovuje výši poplatku ze jednotlivé varianty přístupu do databáze, přičemž se rozlišuje 

mezi přístupy s možností tisku a bez možnosti tisku, která se dále pak člení na možnosti tisku 

různého počtu stran, včetně doplňkové možnosti tisku dalších stran a dále se rozlišuje přístup 

v závislosti na časovém období, po kterou je přístup umožněn. V příloze pod písmenem e. je rovněž 

uvedena výše poplatku za přístup pro uživatele, který je knihovnou (přičemž se odkazuje na knihovní 

zákon), bez možnosti tisku. Zařazení tohoto přístupu do přílohy č. 2 plyne z toho, že i přístup pro 

knihovny představuje poskytnutí přístupových práv do databáze. Rozlišení subjektů je nutné 

z důvodu podpory technického vzdělávání a koresponduje se stávající praxí a s cílem vlády v této 

oblasti. Proto i poplatek za přístup knihoven do databáze náleží mezi poplatky za poskytnutí 

přístupových práv do databáze. 

Příloha č. 3 stanovuje výši poplatku za sponzorovaný přístup v délce 12 měsíců, přičemž výše tohoto 

poplatku je závislá na počtu stran zpřístupněných norem a předpokládaného počtu koncových 

uživatelů. Zákonné zmocnění neumožňuje stanovit vyhláškou postup určení počtu adresátů 

technických norem. Vzhledem k tomu, že právními předpisy zezávazněné technické normy jsou de 

facto součástí právního řádu, maximální počet uživatelů může být jakýkoliv. Každý resort musí znát 

předpokládané adresáty právní úpravy v jeho gesci a musí být schopen jejich počty kvalifikovaně 

odhadnout. Při určování ceny se vycházelo z běžné ceny 5 Kč za stranu datového obsahu technické 

normy. Jako výchozí pro výpočet poplatků je v tabulce stanovena cca 1/4 této ceny, konkrétně 1,20 

Kč / strana / uživatel. Cena v průběhu tabulky klesá až na 0,037 Kč / strana / uživatel. 
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Koncovým uživatelem ve smyslu sponzorovaného přístupu pak je jakákoliv fyzická osoba, která 

provede úspěšnou registraci na portále Sponzorovaný přístup a je jí tak umožněno prohlížet české 

technické normy zpřístupňované na tomto portále. 
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