
IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se stanoví poplatky za poskytování a přístup k českým technickým normám a jiným technickým 
dokumentům 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády, ministra průmyslu 

a obchodu a ministra dopravy dne 2.11.2020, s termínem dodání stanovisek do 24.11.2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 

tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

MF Požaduje se slova „dokoupení tiskových stran“ nahradit slovy 

„doplňková možnost tisku dalších stran“. Vzhledem k tomu, že 

vyhláška má stanovovat pouze výši poplatku, jehož předmět a 

základ jsou vymezeny v zákoně, je potřeba, aby vymezení 

zpoplatněných úkonů a služeb ve vyhlášce odpovídalo co možná 

nejpřesněji předmětu poplatku definovaného v zákoně. Vládní 

návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky, slovo „dokoupení“ nezná a 

předmět této činnosti vymezuje jako „doplňkovou možnost tisku“. 

Je proto žádoucí se i ve vyhlášce držet těchto slov. Tato 

připomínka je zásadní. 

Připomínky: 

1) K úvodní větě vyhlášky: V textu „Ministerstvo průmyslu 

a obchodu stanoví podle § 6a odst. 4, § 6b odst. 4 a 6d odst. 3“ se 

požaduje doplnit znak „§“ tak, aby tento text zněl takto: 

„Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 6a odst. 4, § 

6b odst. 4 a § 6d odst. 3“. 

2) K příloze 1: Upozorňuje se, že sloupec „Cenová skupina“ 

je atypický a jeho zařazení do právního předpisu spíše není 

vhodné. Bylo by proto vhodné jej vypustit, případně objasnit jeho 

Akceptováno. 

Popsaná služba má mít název – tedy v našem případě "poskytnutí 

přístupových práv do databáze českých technických norem a jiných 

technických dokumentů" a "dokoupení tiskových stran". Tímto způsobem 

budou služby pojmenovány ve formuláři žádosti, u každého druhu služby 

bude uveden počet licencí nebo počet stran a odpovídající cena. 

Text "doplňková možnost tisku dalších stran", jak navrhuje MF upraven, 

nicméně s tím, že popis služby může být používán textačně jinak, a to tak, 

aby nebyl po obsahové stránce s textací zákona/vyhláška v rozporu. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Text upraven dle připomínky. 

 

 

Vysvětleno. 

Cenové skupiny jsou ve vyhlášce uvedeny pro komfort uživatele. Na 

každé ČSN je uvedena cenová skupina – identifikátor ceny normy, který 
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význam v odůvodnění vyhlášky. Pokud toto zařazení nemá pro 

poplatníka poplatku žádný význam a smyslem je pouze 

kategorizace zaplacených poplatků, pak toto nemá být obsaženo 

ve vyhlášce, ale například ve vnitřním předpise nebo v metodice 

dané instituce. Má-li zařazení do cenové skupiny právní důsledky 

jiné, než je určení výše poplatku, pak je tím překročeno 

zmocňovací ustanovení v zákoně. 

Pokud „cenová skupina“ nemá mít právní význam, ale má jít např. 

o přípravu na jednodušší novelizaci sazebníku v budoucnu, pak 

není logické, že ostatní přílohy cenovou skupinu zavedenu 

nemají. 

3) K příloze 2: S ohledem na skutečnost, že se poznámky 

pod čarou zpravidla nenovelizují, a tím pádem zastarávají a 

snižují tak přehlednost právního předpisu, požaduje se z návrhu 

vyhlášky poznámku pod čarou vypustit. Je-li třeba odkázat na jiný 

právní předpis, což v tomto případě pravděpodobně nutné není, je 

vhodné tak učinit normativním odkazem přímo v textu (tedy „e. 

přístup pro knihovnu podle zákona upravujícího knihovny a 

knihovní a informační služby“). 

4) MF v souvislosti s poskytováním technických norem 

provozovatelům hazardních her poznamenává, že tato otázka byla 

projednávána v souvislosti s připomínkovým řízením k vyhlášce 

č. 208/2017 Sb., kterou se stanoví rozsah technických parametrů 

pro zařízení, jejichž prostřednictvím jsou provozovány hazardní 

hry, požadavků na ochranu a uchovávání herních a finančních dat 

a jejich technické parametry (dále jen „vyhláška“).   

V případě dané vyhlášky jsou koncovými adresáty normy 

provozovatelé hazardních her a pověřené osoby (testovací 

laboratoře). Za splnění povinnosti zdarma poskytnout normy, na 

které právní předpis odkazuje, byla v daném případě považována 

možnost nahlédnout do jednoho výtisku v budově Ministerstva 

financí, a to po sjednání schůzky. Obecně byl náklad, který 

spočívá v obstarání si normy, považován za podnikatelský náklad. 

Viz důvodová zpráva k vyhlášce. Pro úplnost je třeba doplnit, že 

technické normy je možno si zakoupit u Úřadu pro technickou 

se v čase nemění, na rozdíl od ceny. Cenové skupiny jsou naprosto běžně 

používané většinou normalizačních orgánů. Cenové skupiny ponechány 

v textu. Text doplněn do odůvodnění. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Ve vyhlášce odkaz na zákon o knihovnách musí zůstat zachován. V jaké 

formě, jestli jako poznámka pod čarou nebo přímo v textu nebo jako 

poznámka s hvězdičkou, je možnost, jež legislativní pravidla striktně 

nestanoví. Poznámka ponechána s ohledem též na připomínku MZV. 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Je lhostejné, kdo je cílovou skupinou zezávazněné normy (a o kolik 

koncových uživatelů se jedná). Ústřední orgány státní správy mají za 

povinnost nechat zpřístupnit všechny ČSN, které zezávaznily ve svých 

právních předpisech. Žádné výjimky ustanoveny nejsou.  

 

 

 

 

MF s vypořádáním souhlasí 
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normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, kam se mohou 

občané obrátit i s žádostí o poskytnutí základní informace. Přístup 

ke všem platným technickým normám v elektronické podobě je 

dále možný prostřednictvím internetu, kde je možné si tyto normy 

za poplatek stáhnout. V konkrétním případě je však zásadní, že 

technické normy nejsou primárně určeny pro řadového 

spotřebitele, i když jedním z úkolů technických norem je jeho 

ochrana, nýbrž především pro odborníky profesionály. 

Provozování hazardních her je podnikatelská aktivita a jako 

taková s sebou nese odpovídající finanční náklady.  Závěrem 

uvádíme, že technická norma ČSN ISO/IEC 27001:2014 bude k 

dispozici k nahlédnutí v budově Ministerstva financí na adrese 

Legerova 69, Praha 2, a to v úředních hodinách po předchozí 

domluvě (telefonicky nebo e-mailem). 

MMR Obecně 

1. V názvu vyhlášky doporučujeme slova „ze       dne 2020“ 

nahradit slovy „ze dne       2020“. 

 

K přílohám 

2. K příloze č. 1 

V příloze č. 1 doporučujeme slova „k vyhlášce č. …/2021 Sb.“ 

nahradit slovy „k vyhlášce č. …/…. Sb.“.  

Obdobně doporučujeme postupovat i u příloh č. 2 a 3. 

3. K příloze č. 1 

V příloze č. 1 doporučujeme překontrolovat číslování, neboť ve 

sloupci „Cenová skupina“ následuje po řádku „401“ řádek „403“. 

4. K příloze č. 2 

V příloze č. 2, ve sloupci „Výše poplatku“, doporučujeme v řádku 

„d.“ posunout částky o jeden řádek nahoru tak, aby byly v jednom 

řádku s odpovídajícím řádkem týkajícím se počtu stran. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

 

 

Vysvětleno. 

Text je v pořádku, cenová skupina 402 neexistuje, proto po 401 následuje 

403. 

Akceptováno. 

Text upraven. 

 

MMR s vypořádáním souhlasí 

MZV 1) K případné oznamovací povinnosti:  

MZV doporučuje, vycházejíc z čl. 2a legislativních pravidel 

vlády, aby předkladatel posoudil, zda mu v souvislosti 

s navrhovaným právním předpisem nevznikla oznamovací 

povinnost podle nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při 

poskytování informací v oblasti technických předpisů, 

Vysvětleno. 

 

Předkladatel nepovažuje návrh vyhlášky za technický předpis ve smyslu 

uvedené směrnice EP a Rady 2015/1535 (EU), proto se jej notifikace EK 

netýká. V tomto ohledu doplněno odůvodnění. 
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technických dokumentů a technických norem, ve znění 

pozdějších předpisů, resp. podle 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. 

 

2) K příloze č. 2 navrhované vyhlášky:  

MZV doporučuje zvážit oprávněnost zařazení do tabulky 

obsažené v této příloze poplatek uvedený pod písm. e), popřípadě 

v odůvodnění navrhované vyhlášky vysvětlit zařazení tohoto 

poplatku mezi poplatky za přístup do databáze českých 

technických norem a jiných technických dokumentů vedené 

u České agentury pro standardizaci. Jedná se o poplatek za 

„přístup do knihovny [*], 1 přístup pro knihovnu platný 12 měsíců 

bez možnosti tisku” ve výši 10 000 Kč, s obecným odkazem na 

knihovní zákon. Takový poplatek se však jeví být nepodřaditelný 

pod ust. § 6b zákona o technických požadavcích na výrobky (ve 

znění jeho poslední novely dosud v legislativním procesu – 

sněmovní tisk č. 644 a senátní tisk č. 319), které ve svém odstavci 

2 stanoví, že předmětem poplatku za přístup do databáze je “a) 

poskytnutí přístupových práv do databáze bez možnosti tisku na 

nejvýše 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, b) poskytnutí 

přístupových práv do databáze s možností tisku na nejvýše 12 po 

sobě jdoucích kalendářních měsíců, c) doplňková možnost tisku 

českých technických norem a jiných technických dokumentů 

z databáze“. 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Zákonné zmocnění předpokládá stanovení výše poplatků za přístup 

k ČSN, tak jak je uvedeno v připomínce, a v tomto směru to vyhláška 

stanovuje. I tento přístup znamená poskytnutí přístupových práv. 

Rozlišení subjektů je nutné z důvodu podpory technického vzdělávání, 

koresponduje se stávající praxí a s cílem vlády v této oblasti. 

Textace ustanovení sjednocena. Text „přístup pro knihovny [*], 1 přístup 

pro knihovnu platný 12 měsíců bez možnosti tisku“ nahrazen textem 

„přístup pro 1 uživatele, který je knihovnou [*], platný 12 měsíců bez 

možnosti tisku“. Doplněno odůvodnění. 

 

 

 

 

 

MZV s vypořádáním souhlasí 

MV K § 1 odst. 3 a k příloze č. 3: 

1. Dle novely prováděného zákona (zmocňovací ustanovení 

§ 6d odst. 3) výše poplatku za sponzorovaný přístup k českým 

technickým normám a jiným technickým dokumentům činí 

nejvýše 23 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních 

měsíců, a to na základě počtu zpřístupněných stran české 

technické normy nebo jiného technického dokumentu 

a předpokládaného počtu koncových uživatelů. Upozorňujeme, 

že vládní návrh, ani vyhláška však nestanoví pojem „koncový 

uživatel“. Neobsahují rovněž způsob určení „předpokládaného 

počtu koncových uživatelů“, přestože je toto určení nezbytným 

Akceptováno. 

Doplněno odůvodnění. 

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 by teoreticky mohl být až cca. 10 mil. osob. 

Takovýto přístup je však nutné odmítnout a vyjít ze zákonné právní 

úpravy, jež předpokládá, že každý resort musí znát předpokládané 

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

kvalifikovaně odhadnout. Jednotlivé přístupy nadto nelze zcela uhlídat, 

protože jeden uživatel může přistupovat k technickým normám z různých 
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předpokladem pro výpočet poplatku. Požadujeme tedy 

interpretaci pojmu „koncový uživatel“ a způsob určení 

koncového uživatele doplnit alespoň do odůvodnění předkládané 

vyhlášky. 

 

 

2. Výše poplatku by měla zásadně vycházet z nákladovosti 

činnosti, která je zpoplatněna. V tomto směru požadujeme doplnit 

precizní zdůvodnění výše poplatku, a to i pro sponzorovaný 

přístup. Považujeme za nezbytné v materiálu zdůraznit, že 

náklady na sponzorovaný přístup budou představovat značný 

dopad na státní rozpočet a veřejné rozpočty. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K odůvodnění: 

Doporučujeme zvláštní část odůvodnění rozšířit, neboť je 

v předložené podobě poněkud strohá. Navrhujeme, aby byla 

patřičná část věnována i přílohám navrhovaného prováděcího 

předpisu. Například není zcela zřejmé, proč je v příloze č. 1 

k dané vyhlášce vynechána cenová skupina „402“, na základě 

čeho byla zvolena rozmezí poskytovaných stran, zařazení 

poplatku za přístup pro knihovny v příloze č. 2 atd. 

 

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K názvu: 

zařízení s různými IP adresami a podobně.  Údaje o předpokládaném 

počtu uživatelů se odvozují především z počtu členů profesních komor. 

Proto musí dle zákonné úpravy stanovit předpokládaný počet adresátů 

gestor právní úpravy. 

 

 

Vysvětleno. 

Cena vychází z ceny jedné strany s významnou degresí, neboť není možné 

technické normy poskytovat v podstatě za dumpingové ceny. 

V rámci EU prozatím tuto službu žádný členský stát zavedenou tímto 

způsobem nemá. Tudíž nelze nic porovnávat. Pokud tento způsob 

distribuce mají národní normalizační orgány zaveden, pak na bázi 

soukromoprávního vztahu. Výše úplaty není stanovena v ceníku, je 

předmětem vyjednávání a je neveřejná.  

Nicméně soukromoprávní přístup byl opuštěn v meziresortním 

připomínkovém řízení u přípravy zákona a přešlo se na veřejnoprávní 

režim, zejména po dohodě s MFČR.   

Komentář MV: 

Rozumíme tomu, že sponzorovaný přístup vychází ze zvýhodněné ceny 

za počet stran x počet uživatelů, ale z důvodové zprávy není zřejmé, jak 

došel autor ke stanovení základní ceny za 1 stranu. Pokud 18 Kč za stranu 

odpovídá průměrné ceně za tvorbu, vydání a distribuci, resp. přístup k 

normě, potom je třeba toto uvést do důvodové zprávy. Připomínku tedy 

nemáme za zcela vypořádanou a stále se domníváme, že by měla být 

důvodová zpráva v tomto smyslu rozšířena. 

 

Akceptováno. 

Doplněno odůvodnění. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Předkladatel si je vědom složitosti názvu, nicméně jeho zkrácení patrně 

bude znamenat, že nemusí být jasné co je jejím obsahem. 
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Dle čl. 30 odst. 1 Legislativních pravidel vlády má nadpis 

právního předpisu stručně a výstižně vyjádřit hlavní obsah 

právního předpisu. Pokud se nelze vyhnout delšímu názvu, je 

vhodné na konci názvu v závorce připojit ještě zkrácený název. 

V daném smyslu doporučujeme materiál revidovat. 

 

K úvodní větě: 

 Za slova „§ 6b odst. 4 a“ navrhujeme vložit chybějící znak 

„§“. 

K příloze č. 2: 

 Upozorňujeme, že u písmena d) došlo k posunutí řádků ve 

sloupci „Výše poplatku“ (například u přístupu pro 1 uživatele, 

který je platný 12 měsíců, s možností tisku do 150 stran tak není 

uvedena žádná výše poplatku). Doporučujeme přílohu č. 2 

upravit. 

K příloze č. 3: 

 Navrhujeme nadpis přílohy č. 3 zarovnat na střed 

(obdobně jako u příloh předchozích).  

Rovněž je nutné jej přeformulovat. Slovo „Poplatek“ by 

mělo být nahrazeno slovy „Výše poplatku“ (viz navrhovaný § 1 

odst. 3 vyhlášky). 

Název upraven na „vyhláška, kterou se stanoví poplatky za poskytování a 

přístup k českým technickým normám a jiným technickým dokumentům“ 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

 

 

Akceptováno. 

 

MD 
Navrhujeme do návrhu vyhlášky zapracovat ustanovení, které by 

určilo způsob odvození předpokládaného počtu koncových 

uživatelů sponzorovaného přístupu na předplacené období na 

základě statistiky přístupů k jednotlivým normám na webu ČSN 

online za předchozí období, která bude povinně zveřejňována 

Českou agenturou pro standardizaci, a to nejméně jednou ročně 

způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

Odůvodnění: Tabulka obsažená v příloze č. 3 k návrhu vyhlášky 

uvádí poplatky za sponzorovaný přístup k českým technickým 

normám a jiným technickým dokumentům (dále souhrnně 

„normy“), které stanovuje na základě předpokládaného počtu 

koncových uživatelů a počtu stran zpřístupňovaných norem. 

Návrh vyhlášky však žádným způsobem neřeší metodiku výpočtu, 

odvození ani stanovení předpokládaného počtu koncových 

Vysvětleno. 

Zákonné zmocnění neumožňuje stanovit vyhláškou postup určení počtu 

adresátů technických norem. 

Vzhledem k tomu, že technické normy jsou de facto součástí právního 

řádu, maximální počet uživatelů by teoreticky mohl být až cca. 10 mil. 

Takovýto přístup je však nutné odmítnout a vyjít ze zákonné právní 

úpravy, jež předpokládá, že každý resort musí znát adresáty právní úpravy 

v jeho gesci a že musí být schopen jejich počty přinejmenším odhadnout. 

Jednotlivé přístupy nadto nelze zcela uhlídat, protože jeden uživatel může 

přistupovat k technickým normám z různých zařízení s různými IP 

adresami a podobně. Takovéto jednotlivé přístupy k technickým normám 

prostě není možné dosledovat, natož tato sledování přesně využít pro 

stanovení konkrétního počtu uživatelů. Údaje o předpokládaném počtu 

uživatelů se odvozují především z počtu členů profesních komor. Proto 

musí dle zákonné úpravy stanovit počet adresátů gestor právní úpravy. 
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uživatelů v rámci sponzorovaného přístupu na předplacené 

období, ani neuvádí délku tohoto období. Stanovení 

předpokládaného počtu uživatelů je tak pro ministerstva a jiné 

ústřední správní úřady, kterým je dle § 6c odst. 2 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, uloženo zajistit u České agentury pro 

standardizaci sponzorovaný přístup bez statistických dat za 

předchozí období, velmi obtížné a rovněž zpětně 

nekontrolovatelné. 

Dále podotýkáme, že cena vychází z ceny jedné strany normy 

s významnou degresí, neboť není možné technické normy poskytovat 

v podstatě za dumpingové ceny. Maximální výše ceny jedné strany 

technické normy je stanovena v zákoně. 

 

MD s vypořádáním nesouhlasí. 

 

Reakce MPO: 

Přístup k ČSN prostřednictvím Sponzorovaného přístupu a ČSNonline 

nelze porovnávat. Sponzorovaný přístup má jiné technické řešení, které 

odpovídá požadavkům stanoveným Guide 10 CEN-CENELEC Policy on 

dissemination, sales and copyright of CEN-CENELEC Publications.  

Klientem ČSNonline je platící koncový uživatel. Klientem portálu 

Sponzorovaný přístup je neplatící koncový uživatel. Sponzorovaný 

přístup je určen široké veřejnosti, která má právo nahlížet do všech 

dokumentů bez rozdílu, které jsou (nebo budou) na portále zpřístupněny. 

Cílem je umožnit co nejkomfortnější přístup s maximální eliminací 

administrativy při registraci. Rovněž jsou nastavena pouze základní 

technická opatření, co se týče zabezpečení souborů. U tohoto druhu 

přístupu není žádoucí požadovat na uživatelích (na rozdíl od uživatelů 

ČSN online) instalaci jakýchkoliv nástrojů nebo aplikovat vícekrokovou 

kontrolu oprávněnosti přístupu, které umožňují otevření plného textu 

ČSN.  

Systém pouze kontroluje, zda zemí původu IP adresy, ze které se uživatel 

do systému přihlašuje, je Česká republika. Tisk je zakázán.  

Právní úprava stanoví úhradu za zpřístupnění formou poplatku, kterýžto 

ze své podstaty je vždy hrazen předem nikoli zpětně. Tudíž je třeba 

kvalifikovaný odhad uživatelů učinit, aby vůbec mohla být výše poplatku 

vyměřena.  

Vznesené připomínky jdou proti koncepci zákona a netýkají se právní 

úpravy vyhlášky, podobné připomínky byly uplatněny již k zákonu a byly 

na úrovni ministra průmyslu a obchodu a ministra dopravy (za účasti ŘO 

věcného útvaru pozemních komunikací pana ing. Kruphanzla) 

vypořádány. Návrh zákona byl schválen v Parlamentu v podobě vládního 

návrhu, který byl konsenzem vlády a byl i konsenzem s opozicí, pokud 

jde o věcné řešení – v tomto směru MD nemůže rozporovat vypořádání 
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připomínek k zákonu, jež bylo učiněno 22.7.2019, nemůže rozporovat 

vládní návrh a koneckonců ani Parlamentem schválený návrh. 

S ohledem na výše uvedené Ministerstvo průmyslu a obchodu tímto 

považuje připomínku za vysvětlenou a vypořádanou 

 

MD s vypořádáním souhlasí 

MO 1. Doporučujeme doplnit odůvodnění stanovené výše 

finančních prostředků v příloze č. 3. 

Odůvodnění: Z předloženého materiálu žádným způsobem 

nevyplývá, jak byla výše finančních prostředků určena či 

vypočtena. Není uvedena metodika výpočtu ceny ani metodika, 

podle které mají gestoři právních norem určit „počet uživatelů“ 

právních norem. 

 

2. Doporučujeme do textu vyhlášky doplnit, že se jedná o 

roční poplatky. 

Odůvodnění: Jedná se o právní jistotu adresátů vyhlášky.  

 

3. Doporučujeme zvážit, zda navrhovaný systém bude 

využívat veřejné finanční prostředky efektivně.  

Odůvodnění: Veřejné finanční prostředky budou převáděny 

zejména mezi ministerstvy a agenturou ČAS, tj. mezi státními 

institucemi; v důsledku související administrativy dojde ke 

zvýšení provozních nákladů státu. 

 

4. Doporučujeme zvážit riziko, že ministerstva ve své 

legislativě záměrně nebudou používat z důvodu zpoplatnění 

odkazy na existující normy ČSN nebo ustoupí od jednoznačně 

daných požadavků. 

Odůvodnění: Pokud se budou gestoři ve své legislativní činnosti 

vyhýbat odkazům na zpoplatněné ČSN, nebude zaručen jednotný 

postup a může dojít ke snížení požadavků na produkty a tím i 

kvality výstupů v oblastech upravených ČSN. Harmonizace 

norem v EU by tak nebyla zaručena stejně jako stejná kvalita 

produktů. Nelze samozřejmě také vyloučit alternativu, že gestoři 

budou z důvodu zpoplatnění případně chtít požadavky uvádět 

přímo v právních předpisech samotných, což s sebou ponese další 

Akceptováno.  

Vyšlo se 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. Odůvodnění doplněno. 

 

 

 

Akceptováno.  

Normativní textu upraven. 

 

 

Vysvětleno. 

Navržený systém vychází ze zákonné úpravy, jež byla schválena 

Parlamentem. 

 

 

 

 

Vysvětleno 

 

Připomínka předjímá to, co nemusí vůbec nastat. Pokud by byl 

v budoucnu vyhodnocen zásadní problém, bude se řešit novelou. 
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legislativní zátěž. 

MK K příloze č. 2 – bod e. 

Ministerstvo kultury navrhuje v tomto bodě za slovo „měsíců“ 

vložit slova „pro všechny její uživatele“. V zájmu jednoznačnosti 

právního předpisu Ministerstvo kultury považuje  

za vhodné výslovně stanovit, že právo přístupu nepřísluší jen 

knihovně jako takové (z hlediska knihovního zákona jde o 

provozovatele knihovny, nikoli o knihovnu), ale všem jejím 

uživatelům, jak to v rámci tzv. principu rovnosti stanoví § 2 písm. 

a) knihovního zákona (zákon č. 257/2001 Sb.).  

Z celkového kontextu návrhu i z výše platby (v porovnání např. 

s výší platby podle bodu c.) lze sice dovodit, že uvedené právo 

budou mít zprostředkovaně všichni uživatelé knihovny, jejíž 

provozovatel uhradil příslušný poplatek za vstup do databáze, 

Ministerstvo kultury nicméně pokládá za vhodné tuto skutečnost 

vyjádřit explicitně v příloze této vyhlášky.  

Akceptováno jinak. 

Textace ustanovení sjednocena též v souvislosti s připomínkou MZV. 

Text „přístup pro knihovny [*], 1 přístup pro knihovnu platný 12 měsíců 

bez možnosti tisku“ nahrazen textem „přístup pro 1 uživatele, který je 

knihovnou [*], platný 12 měsíců bez možnosti tisku“. 

Adresátem je knihovna, jež následně poskytuje přístup – to nicméně již 

vyhláška neupravuje, jakým postupem. Bylo by to i nad rámec zákonného 

zmocnění. 

  

MŽP Z vyhlášky ani ze zákona nevyplývá, zda se zpoplatnění 

podle tabulky č. 3 návrhu vyhlášky vztahuje souhrnně ke všem 

normám jednoho ministerstva nebo k jedné normě. Vzhledem k 

tomu, že tabulka neumožňuje zohlednit rozdílný počet uživatelů 

jednotlivých norem, bylo by možné přepokládat, že se vztahuje 

vždy k jedné normě a celková částka zaplacená ministerstvem za 

všechny normy je součtem poplatku za každou normu zvlášť. V 

takovém případě by byla nepřijatelná minimální částka.  

V odpadových předpisech jsou povinné normy, které mají 

i pouze několik stran případně se dotýkají malého okruhu subjektů 

(například ČSN 83 8036 Skládkování odpadů – Monitorování 

skládek, která má pouze 8 stran a povinnosti z ní vyplývají pouze 

pro provozovatele skládek, kterých je méně než 150). V takovém 

případě by byl poplatek 150 000 Kč za jednu normu nepřiměřený.   

Ze zákona ani návrhu vyhlášky není zřejmé, zda se 

maximální poplatek 23 000 000 Kč. Vztahuje k jedné normě nebo 

k jednomu ministerstvu. Samotný text vyznívá tak, že spíše k 

jedné normě. V takovém případě by mohla celková částka 

zaplacená ze strany MŽP v jednom kalendářním roce dosáhnout 

vyšších desítek milionů korun. Je možné, že tyto otázky jsou 

vyřešeny a maximální částka nákladů na straně Ministerstva 

Vysvětleno. 

Zpoplatnění podle tabulky 3 se vztahuje souhrnně ke všem normám 

jednoho ministerstva. 

 

 

MŽP s vypořádáním nesouhlasí 

S uvedeným vypořádáním nemůžeme souhlasit. Tabulka tak, jak je 

nastavená neumožňuje souhrnný výpočet za všechny normy jednoho 

ministerstva. Jak jsme již uvedli v části připomínky, na kterou 

vypořádání nereaguje, různé normy vyžadují rozdílný, a to mnohdy 

velmi výrazně, počet přístupů. To sice neznamená, že není možné sečíst 

všechny stránky a všechny přístupy, ale takový souhrn je velmi 

nespravedlivý. Pokud má ministerstvo alespoň jednu normu, která je 

závazná pro více než 10 000 subjektů, automaticky spadne do 

posledního sloupce a stránky norem, které vyžadují pouze několik 

desítek přístupů se započítávají do celkového počtu stránek vztahujících 

se k tomuto sloupci.  

Při navrženém způsobu výpočtu a částkách uvedených v tabulce bude 

mít poplatek na MŽP velmi výrazný finanční dopad. S tím zásadně 

nesouhlasíme. Není možné, aby od ledna příštího roku MŽP bylo 

schopné odvádět takto vysoké finanční prostředky. Pro příští rok jsme 
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životního prostředí bude 23 000 000 Kč. Nicméně z předloženého 

materiálu to není zcela zřejmé. 

s takovouto částkou nepočítali ani nemohli počítat, vzhledem k tomu, že 

vyhláška je stále v připomínkovém řízení.  

S ohledem na výše uvedené doporučujeme změnu způsobu výpočtu 

poplatku. Možností je zavedení tabulky pro každou jednotlivou normu, 

případě nastavení poplatku za jednu stránku a počet přístupu k jedné 

straně, to umožňuje celkový spravedlivý součet. Zároveň požadujeme, 

aby způsob výpočtu a příslušná částka vedly k mnohem nižšímu 

zpoplatnění, než jaké vyplývá ze stávajícího návrhu. Dále požadujeme 

doplnění přechodného zpoplatnění v prvních dvou letech, které bude 

ještě nižší tak, aby nebyl nečekaný zásah do rozpočtu jednotlivých 

ministerstev tak výrazný. Takové přechodné ustanovení zároveň umožní 

ministerstvům přehodnocení prováděcích předpisů a vypuštění 

závazných odkazů v místech, kde je to již historicky překonané nebo 

není nezbytné, protože je to možné upravit přímo v předpisu.  

Jenom pro doplnění uvádíme, že například v roce 2018 byly 

z prostředků MŽP aktualizovány všechny normy v oblasti skládkování, 

Kdybychom věděli, že dojde k povinností zajištění sponzorovaného 

přístupu, přijali bychom jiné řešení, než je aktualizace technických 

norem. I v tomto kontextu nám takto vysoké zpoplatnění 

sponzorovaného přístupu přijde neadekvátní.  

Reakce MPO 

 

MŽP bude požadovat zpřístupnění více než 200 ČSN v rozsahu cca 4000 

stran. Přesný výčet bude jasný až po "očištění" dodaného seznamu. 

 

Návrh změny výpočtu poplatku je technicky neproveditelný. Nelze 

sledovat počet přístupů k jedné straně normy. Norma bude zpřístupněna 

jako celek, nikoliv po jednotlivých stranách. 

 

Základem ke stanovení ceny byla cena 5,- Kč za stranu datového obsahu 

ČSN. Jako výchozí pro výpočet poplatků v tabulce pak byla stanovena 

cca 1/4 této ceny, konkrétně 1,20 Kč / strana / uživatel. Cena v průběhu 

tabulky klesá až na 0,037 Kč / strana / uživatel. Poskytovatel výši poplatku 

považuje za více než adekvátní s ohledem na to, že je za všech okolností 

povinen respektovat ekonomickou hodnotu normy (hodnotu duševního 

vlastnictví, náklady na tvorbu a vydávání atp.).  
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Zároveň je potřeba mít na zřeteli i ty resorty, které zpřístupňují vysoké 

stovky norem pro desítky tisíc uživatelů. Proto je cena v zákoně 

zastropována. 

O sponzorovaném přístupu se začalo jednat v r. 2019. Tudíž aktualizace 

ČSN realizované v r. 2018 nebylo možné ovlivnit. 

 

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že u návrhu vyhlášky 

nelze podle Legislativních pravidel vlády uplatnit zásadní 

připomínky, neboť návrh vyhlášky nemůže být z povahy věci samé 

předmětem rozporu mezi členy vlády, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu tímto považuje připomínky přes nesouhlasná stanoviska za 

vysvětlené a vypořádané. 

MZE 1. K příloze č. 3 – tabulka Poplatek za sponzorovaný 

přístup k českým technickým normám a jiným technickým 

dokumentům 

Požadujeme ve sloupci „Počet stran zpřístupňovaných 

norem“ v posledním řádku vypustit slova a čísla „od 10 001 do 25 

000“ a nahradit je slovy a čísly „10 001 a více“. 

Stávající návrh vyhlášky neupravuje situaci, spočívající v 

tom, že by počet stran zpřístupňovaných norem byl vyšší než 25 

000 (v dané tabulce ve vztahu k počtu uživatelů resp. výši 

poplatku za sponzorovaný přístup), ačkoliv nelze vyloučit situaci, 

kdy ministerstvo či jiný správní orgán bude zpřístupňovat vyšší 

počet stran než je 25 000. Pro takovou situaci by tak výše poplatku 

nebyla přesně stanovena.  

Navrhovaná změna je v souladu s návrhem novely zákona 

č. 22/1997 Sb., který v § 6d uvádí maximální částku za 12 po sobě 

jdoucích měsíců 23 000 000 Kč. 

 

2. K příloze č. 3 – tabulka Poplatek za sponzorovaný 

přístup k českým technickým normám a jiným technickým 

dokumentům 

Požadujeme částku uvedenou pro kombinaci nejmenšího 

počtu stran a nejmenšího počtu uživatelů ještě diferencovat, resp. 

snížit. 

V odůvodnění návrhu vyhlášky je jako příklad č. 3 uvedena 

existující smlouva MZE o přístupu ke dvěma normám. Je tedy 

Vysvětleno. 

Není předpoklad, že by byl resort, jež by měl mít více jak 25 000 stran 

nomy, jež by byly zpřístupněny na základě sponzorovaného přístupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Ponechán původní text, aby bylo předejito tendencím spekulovat 

s počtem stran a snažit se obejít celý systém s požadavkem, že počet stran 

je zanedbatelný. S počtem 100 stran normy prakticky nelze uvažovat jako 

s relevantním počtem stran. 

 

MZE s vypořádáním nesouhlasí 
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zřejmé, že současně navrhovaná nejnižší částka za sponzorovaný 

přístup (150 000 Kč za normy o rozsahu 1–250 stran s počtem 

uživatelů 1-500) je u specializovaných norem s malým počtem 

uživatelů neadekvátní. U uváděného příkladu č. 3 s dosavadním 

poplatkem za sponzorovaný přístup 21 600 Kč by došlo k 

zásadnímu a podle našeho názoru pro MZE nevhodnému navýšení 

poplatku za sponzorovaný přístup k těmto konkrétním normám na 

300 000 Kč.  

Požadavek vznášíme i s ohledem na to, že některé normy 

jsou poměrně obsáhlé a navržená cena se vztahuje podle prvního 

sloupce na počet stran, nikoli na počet norem, ke kterým bude 

třeba uzavřít smlouvy o sponzorovaném přístupu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypořádání naší připomínky nepovažujeme co do obsahu za adekvátní, 

požadavkem na další diferenciaci rozhodně nemíříme ke spekulacím o 

zanedbatelnosti počtu stran. Rozhodně odmítáme tvrzení, že s počtem 100 

stran normy prakticky nelze uvažovat jako s relevantním počtem stran. 

Normy o počtu stran nižším než 100 zjevně existují a je třeba to zohlednit. 

Nadto je třeba uvést, že část norem je natolik speciálních, že jsou určeny 

jen opravdu úzkému okruhu uživatelů. 

Jak vyplývá z existujících smluv MZE o sponzorském přístupu k 2 

normám, o nichž je zmínka i v odůvodnění návrhu vyhlášky, v případě 

aplikace navrženého ceníku dojde pro MZE k navýšení nároků na 

rozpočet několikanásobně. Takové navýšení není v návrhu vyhlášky, resp. 

v odůvodnění, a ani v návrhu vypořádání vůbec vysvětleno. Navrhované 

příliš velké rozpětí ceníku prodražuje sponzorovaný přístup v tomto 

případě k normám z cca 25 000 Kč na 300 000 Kč, což s ohledem na 

rozpočtový dopad považujeme za nepřiměřené.  

Domníváme se, že vyhovět našemu požadavku zohlednit nízký počet 

stran a zároveň nízký počet uživatelů není technicky příliš náročné. 

 

Reakce MPO 

 

Připomínka vychází ze současné zkušenosti, kdy jsou zpřístupněny 2 

normy z oblasti lesního hospodářství. Smlouva však vznikla na 

soukromoprávním základě, vyjednáváním. Nyní již tento přístup není 

relevantní.  

MZe ČAS dodalo přehled ČSN, které mají být zpřístupněny a ČAS se 

dostal k počtu 145 norem o rozsahu cca 3200 stran. Může samozřejmě 

dojít k jistým dílčím úpravám, přehled bude ČAS dále konzultovat a 

revidovat.  

Situace je přibližně stejná u všech ministerstev, která ČAS dodala 

požadované přehledy. Při vzniku tabulky poplatků ČAS vycházel z 

předpokladu (který se jeví jako správný), že většina ústředních orgánů 

státní správy bude zpřístupňovat více než jednu nebo dvě normy. Proto je 

nejnižší hranice stanovena na 250 stran, což při průměrné počtu stran 

normy 35, představuje zpřístupnění 7 norem. To považujeme za zcela 

adekvátní. 
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3. obecně k návrhu 

Z návrhu vyhlášky není zřejmé, na jak dlouhé časové 

období se vztahuje cena v příloze č. 3 stanovující poplatek za 

sponzorovaný přístup k českým technickým normám a jiným 

technickým dokumentům. (tj. na jak dlouho by byl za 

navrhovanou cenu zajištěn sponzorovaný přístup k českým 

technickým normám). 

 

4. K příloze č. 2 - tabulka Výše poplatku za přístup do databáze 

Upozorňujeme, že v části d tabulky neodpovídají řádky 

sloupce nadepsaného „Poskytnutí přístupových práv do databáze 

českých technických norem a jiných technických dokumentů“ 

řádkům sloupce nadepsaného „Výše poplatku“, když údaje ve 

sloupci „Výše poplatku“ jsou posunuty o jeden řádek níže a částky 

tak nejsou správně přiřazeny k jednotlivým položkám. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Doplněn § 1, že se jedná o 12 měsíců po sobě jdoucích. 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

Text vyhlášky upraven. 

 

 

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že u návrhu vyhlášky 

nelze podle Legislativních pravidel vlády uplatnit zásadní 

připomínky, neboť návrh vyhlášky nemůže být z povahy věci samé 

předmětem rozporu mezi členy vlády, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu tímto považuje připomínky přes nesouhlasná stanoviska za 

vysvětlené a vypořádané. 

 

ÚOOÚ K důvodové zprávě nebo odůvodnění 

1. Část F obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, 

zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně 

soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je nezbytné 

dopracovat.  

Odůvodnění: 

Dovětek: „a možnost zneužití osobních údajů“ je nevhodný, a je 

třeba ho zrušit. Pokud návrh nereguluje zpracování osobních 

údajů, má to mnoho důsledků a je zcela neúčelné vybrat pouze 

jeden z nich. 

Rozhodnutí pro předpoklad počtu uživatelů není dobře 

odůvodněno. Jeví se jako nehospodárné nakládání s veřejnými 

prostředky a ÚOOÚ je proto nemůže podpořit. Požaduje, aby 

kategorie byly stanoveny mnohem jemněji, což by odpovídalo 

Vysvětleno  

 

k bodům 1–3. 

Co se týče dotazu na počet uživatelů, tak sdělujeme, že 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 by 

teoreticky mohl být až cca. 10 mil. osob. Takovýto přístup je však nutné 

odmítnout a vyjít ze zákonné právní úpravy, jež předpokládá, že každý 

resort musí znát předpokládané adresáty právní úpravy v jeho gesci a že 

musí být schopen jejich počty kvalifikovaně odhadnout. Jednotlivé 

přístupy nadto nelze zcela uhlídat, protože jeden uživatel může 

přistupovat k technickým normám z různých zařízení s různými IP 

adresami a podobně.  Údaje o předpokládaném počtu uživatelů se 
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potřebám ÚOOÚ. Odvíjet by se měly nikoliv od předpokládaného 

počtu koncových uživatelů, ale od skutečného. Je třeba vyjasnit, 

zda by se evidovalo, například logováním, kdo ke standardům 

přistupuje, což by znamenalo zpracovat osobní údaje těchto 

skutečných uživatelů a adekvátně tomu přepracovat DPIA. 

K jednotlivým ustanovením 

2. V příloze 3 se šest kategorií počtu uživatelů zrušuje a 

nahrazuje se vzorcem 10 * počet uživatelů * ln (100 * počet 

uživatelů), což zhruba odpovídá koeficientu 300 až 120 za 

jednoho uživatele s množstevní slevou.  

Odůvodnění: 

Sponsorovaný přístup k českým technickým normám je extrémně 

drahý, pokud se jedná o malé počty uživatelů. ÚOOÚ hodlá 

zpřístupnit standard ČSN EN ISO/IEC 17065. Předpokládá 

jednotky, maximálně desítky, uživatelů. Kategorie „od 1 do 500“ 

je proto nepoužitelná a výsledná platba 150 000 Kč byť jen za 

jednu stranu příliš vysoká. Začínat by se mohlo na 46 Kč 

(zaokrouhlený desetinásobek přirozeného logaritmu čísla 100) za 

jednu stranu za jednoho uživatele; na konstantách 10 a 100 ÚOOÚ 

netrvá, je možno je přizpůsobit potřebám předkladatele. 

3. V příloze 3 se slovo „Předpokládaný“ nahrazuje slovem 

„Skutečný“. 

Odůvodnění: 

Místo arbitrárních odhadů by se přístup měl evidovat a jednou 

ročně vyúčtovat. 

odvozují především z počtu členů profesních komor. Proto musí dle 

zákonné úpravy stanovit předpokládaný počet adresátů gestor právní 

úpravy. 

 

 

 

 

 

 

 

ÚOOÚ nesouhlasí s vypořádáním 2. připomínky 

Předkladatel se nijak nevyjádřil k tomu, že 150 000 Kč ročně je náklad, 

který není spravedlivé po ÚOOÚ požadovat. Je-li od ÚOOÚ navržený 

vzorec příliš komplikovaný, je možné vyjít ze vzorce 50 Kč či 100 Kč za 

stranu a uživatele. Případně též stanovit množstevní slevy. Zásadní 

připomínka ÚOOÚ proto trvá. 

 

Reakce MPO 

 

Z principu nelze u poplatku stanovit množstevní slevy.  

Požadavků na změnu výpočtu poplatku a výhrad k nastavení výše 

poplatku v příloze 3 vyhlášky přišla ze strany jednotlivých subjektů celá 

řada. Je zřejmé, že způsob výpočtu a obecně výše poplatků se některým 

subjektům mohou zdát nespravedlivé. Každý subjekt má, co se týče 

zpřístupňování ČSN jinou výchozí pozici, jak s ohledem na počet 

zpřístupňovaných ČSN, tak na počet uživatelů. Proto byly připomínky k 

tabulce v příloze 3 naprosto rozdílné a ve většině případů by navržená 

řešení ani nebylo možné technicky řešit. 

Naopak řada subjektů navržené řešení přijala bez výhrad. Nelze vytvořit 

takové řešení, které by vyhovovalo z výše uvedených důvodů všem, proto 

trváme na zachování stávající tabulky beze změn. 

 

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že u návrhu vyhlášky 

nelze podle Legislativních pravidel vlády uplatnit zásadní 

připomínky, neboť návrh vyhlášky nemůže být z povahy věci samé 

předmětem rozporu mezi členy vlády, Ministerstvo průmyslu a 
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obchodu tímto považuje připomínky přes nesouhlasná stanoviska za 

vysvětlené a vypořádané. 

 

 

 

ERÚ V souvislosti s navrhovanou výší poplatku za sponzorovaný 

přístup k českým technickým normám v příloze č. 3 postrádáme 

jakékoliv odůvodnění, jak předkladatel k navrhované výši 

poplatku dospěl, resp. z jakých vstupních údajů vycházel a jaké 

úvahy ho vedly k navrhovaným konkrétním částkám.  

Nelze si nevšimnout, že minimální poplatek má činit 150 000 Kč 

(do 250 stran a do 500 koncových uživatelů), přičemž v obecné 

části odůvodnění jsou uvedeny příkladmo stávající smlouvy, v 

nichž je sjednaná cena za přístup nepoměrně nižší – viz příklad č. 

2 (36 900 Kč ročně za tři normy a 400 přístupů – MMR) nebo 

příklad č. 3 (21 600 Kč ročně za dvě normy a 150 přístupů - MZE). 

Nelze tedy souhlasit s tvrzením, že navrhovaná právní úprava 

spočívá pouze ve formalizaci postupu orgánů státní správy, které 

v současnosti využívají neformální verzi zajišťování přístupu k 

technickým normám prostřednictvím úplatné smlouvy, neboť 

oproti stávajícímu stavu dojde k razantnímu zvýšení částky 

vynakládané státními orgány na zajištění přístupu veřejnosti k 

technickým normám. Současně v odůvodnění absentuje 

podrobnější odůvodnění dopadů na státní rozpočet.      

S ohledem na výše uvedené požadujeme odůvodnění doplnit a 

uvést, jaké skutečnosti byly předkladatelem zohledněny při určení 

výše poplatku za sponzorovaný přístup (podle jakého klíče výši 

poplatku a jeho rozčlenění do navrhovaných kategorií určil, zda 

vycházel z analýzy stávajícího stavu, ze srovnání statistiky počtu 

přístupů apod.).   

K příloze č. 3: 

V návaznosti na předchozí připomínku navrhujeme rozdělit 

navrhované členění podle počtu stran od 1 do 250 do dvou skupin 

(např. od 1 do 100 stran a od 101 do 250 stran) a snížit pro první 

(rozsahem stran nejmenší) skupinu výši poplatku na 50 000 Kč, 

což podle našeho názoru bude více reflektovat stávající stav (viz 

uvedené příklady č. 2 a 3).  

Vysvětleno. 

Cena vychází z ceny jedné strany s významnou degresí, neboť není možné 

technické normy poskytovat v podstatě za dumpingové ceny. 

 

Vyjádření ERÚ k návrhu vypořádání: nesouhlasné. 

Znamená to tedy, že v současnosti jsou normy na základě smlouvy 

s ČAS zpřístupňovány za dumpingové ceny? Viz uváděné příklady, kdy 

podle názoru ERÚ navrhovaná výše poplatku zjevně neodpovídá 

uvedeným smluvním cenám.  

Pokud je uvedeno, že cena vychází z jedné normostrany, proč se tedy 

nehradí cena za počet zveřejňovaných normostran? Jestliže jsou ve 

vyhlášce nastavena rozmezí na počty stran, pak tedy předpokládáme, že 

je výše poplatku nastavena na maximální počet stran v uvedeném 

rozmezí, což logicky musí mít dopad do státního rozpočtu, pokud 

orgány doposud hradily poplatek pouze za zveřejňované strany. 

Z vysvětlení nevyplývá, podle jakého vzorce byl poplatek stanoven a na 

jaký počet normostran v dané kategorii – na nejvyšší, na průměr, jiným 

způsobem?  

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Ponechán původní text, aby bylo předejito tendencím spekulovat 

s počtem stran a snažit se obejít celý systém s požadavkem, že počet stran 

je zanedbatelný. S počtem 100 stran normy prakticky nelze uvažovat jako 

s relevantním počtem stran. 

Vyjádření ERÚ k návrhu vypořádání: nesouhlasné.  
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Úvahy o snaze „obcházet systém“ jsou čistě spekulativní. Počet stran 

normy je daný a poplatková povinnost dopadá na všechny normy bez 

rozdílu, byť má jednu stranu nebo několik set stran. Poplatek ve výši min. 

150 tisíc Kč za zpřístupnění normy o několika stranách je neúměrně 

vysoký, a proto je ze strany ERÚ požadována větší diferenciace. Např. ve 

vyhláškách se ERÚ odkazuje pouze na normu o počtu 66 stran. I 

v návaznosti na výše uvedené vysvětlení, že výše poplatku se odvozuje 

od počtu normostran, poté dává smysl nastavit jednotlivá rozmezí menší 

nebo alespoň doplnit uvedené rozmezí do 100 stran. 

 

Reakce MPO 

 

Základem ke stanovení ceny byla cena 5,- Kč za stranu datového obsahu 

ČSN. Jako výchozí pro výpočet poplatků v tabulce pak byla stanovena 

cca 1/4 této ceny, konkrétně 1,20 Kč / strana / uživatel. Cena v průběhu 

tabulky klesá až na 0,037 Kč / strana / uživatel. Poskytovatel výši poplatku 

považuje za více než adekvátní s ohledem na to, že je za všech okolností 

povinen respektovat ekonomickou hodnotu normy (hodnotu duševního 

vlastnictví, náklady na tvorbu a vydávání atp.).   

Požadavků na změnu výpočtu poplatku a výhrad k nastavení výše 

poplatku v příloze 3 vyhlášky přišla ze strany jednotlivých subjektů celá 

řada. Je zřejmé, že způsob výpočtu a obecně výše poplatků se některým 

subjektům mohou zdát nespravedlivé. Každý subjekt má, co se týče 

zpřístupňování ČSN jinou výchozí pozici, jak s ohledem na počet 

zpřístupňovaných ČSN, tak na počet uživatelů. Proto byly připomínky k 

tabulce v příloze 3 naprosto rozdílné a ve většině případů by navržená 

řešení ani nebylo možné technicky řešit. 

Naopak řada subjektů navržené řešení přijala bez výhrad. Nelze vytvořit 

takové řešení, které by vyhovovalo z výše uvedených důvodů všem, proto 

trváme na zachování stávající tabulky beze změn. 

 

 

 

Vysvětleno. 

Věc řešena při přípravě novely zákona. Pokud by technickou normu 

zezávaznilo více gestorů, tak pak se bude tato situace řešit vzájemnou 

dohodou dotčených subjektů. V zásadě se mohou strany, které 
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Požadujeme ve vyhlášce zohlednit případy, kdy je stejná 

technická norma zezávazněna v různých právních předpisech v 

působnosti dvou a více ústředních orgánů státní správy. Tyto 

případy by měla vyhláška reflektovat a modifikovat výši poplatku 

za sponzorovaný přístup, neboť nepovažujeme za důvodné, aby 

všechny ústřední orgány státní správy platily za zveřejnění stejné 

technické normy poplatek podle přílohy č. 3 v plné výši.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Navrhujeme rovněž do vyhlášky doplnit ustanovení, které 

zohlední případy, kdy se povinnost zpřístupnění technické normy 

formou sponzorovaného přístupu nebude vztahovat na celý 

kalendářní rok, ale pouze na jeho část (v důsledku novelizace 

právního předpisu dojde k vypuštění výlučného odkazu na 

technickou normu a např. k jeho nahrazení indikativním odkazem, 

anebo naopak bude v průběhu roku přijata nová právní úprava, 

která výlučný odkaz zavede). Pro tyto případy by měla vyhláška 

obsahovat pravidlo pro poměrné snížení poplatku tak, aby jeho 

výše odpovídala pouze příslušnému počtu kalendářních měsíců, 

po které je technická norma pro účely uvedené v právním předpisu 

pro adresáty tohoto předpisu závazná.  

 

zezávaznily technickou normu nezávisle na sobě v různých právních 

předpisech dohodnout takto:1) náklady na zpřístupnění uhradí "silnější" 

partner nebo subjekt, v jehož gesci je právní předpis, který dopadá na širší 

skupinu uživatelů.2) náklady na zpřístupnění si strany rozdělí 

domluveným poměrem. Agentura však vždy jedná pouze s jednou ze 

stran, tato strana podá žádost o zpřístupnění dotčené ČSN, dostane výzvu 

k uhrazení poplatku, po uhrazení poplatku Agentura pod hlavičkou tohoto 

subjektu normu zpřístupní.Pokud k situaci dojde, je nezbytné, aby se 

strany na řešení dohodly. Agentura do těchto jednání nebude vstupovat. 

Je nutno vyjít z toho, že vliv na dohodu a nastavení výše ceny bude mít 

počet stran normy a počet předpokládaných uživatelů, jež se v konkrétním 

případě bude lišit. 

 

Vysvětleno. 

Zákonné zmocnění nepředpokládá, že by měla toto vyhláška upravovat. 

Text zákona v § 6b a 6d předpokládá, že období je „nejvýše 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců“. 

 

 

ERÚ s vypořádáním nesouhlasí 

Vyjádření ERÚ k návrhu vypořádání: nesouhlasné.  

Zákon upravuje poplatek za přístup do databáze na nejvýše 12 po sobě 

následujících měsíců. Poplatku za sponzorovaný přístup se týká § 6d odst. 

3 zákona, podle kterého „Výše poplatku za sponzorovaný přístup k 

českým technickým normám a jiným technickým dokumentům činí 

nejvýše 23 000 000 Kč za 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, a to 

na základě počtu zpřístupněných stran české technické normy nebo jiného 

technického dokumentu a předpokládaného počtu koncových uživatelů. 

Výši poplatku stanoví prováděcí právní předpis.“ 

Zákon tedy stanoví pouze maximální limit poplatku za sponzorovaný 

přístup za 12 po sobě následujících měsíců. To však nevylučuje, aby byl 

od ročního poplatku odvozen poplatek za období kratší. K vybočení 

z mezí zákonného zmocnění by v případě stanovení poplatku za kratší 

období než 12 měsíců nedošlo.   
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S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že u návrhu vyhlášky 

nelze podle Legislativních pravidel vlády uplatnit zásadní 

připomínky, neboť návrh vyhlášky nemůže být z povahy věci samé 

předmětem rozporu mezi členy vlády, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu tímto považuje připomínky přes nesouhlasná stanoviska za 

vysvětlené a vypořádané. 

 

NBÚ Obecně: 

Předkladatel uvádí, že 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, s ohledem na to, že cílem této části návrhu je zavést 

úpravu tzv. sponzorovaného přístupu k českým technickým 

normám a úpravu poplatků za poskytování norem. 

Národní bezpečnostní úřad považuje za nepřijatelné, že tento 

návrh zákona nebyl projednán v meziresortním připomínkovém 

řízení se všemi ústředními správními úřady, na něž nově dopadá 

povinnost úhrady poplatků za sponzorovaný přístup k českým 

technickým normám a jiným technickým dokumentů, ačkoliv tato 

nově konstruovaná povinnost bude mít dopad na jejich rozpočtové 

kapitoly. Kromě Národního bezpečnostního úřadu se to týká např. 

Českého telekomunikačního úřadu. Žádáme tedy, aby v případě 

přípravy dalších obdobných materiálů byly vždy dotčené ústřední 

správní úřady do meziresortního připomínkového řízení zahrnuty. 

K Příloze č. 2 vyhlášky: 

České technické normy, uvedené v zákoně č. 412/2005 Sb., o 

ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve 

znění pozdějších předpisů, nejsou využívány prioritně pro 

posuzování shody výrobku při dodání na trh, jak je uvedeno v 

předkládací zprávě, ale subjekty je využívají z důvodu splnění 

podmínek bezpečnosti dle zákona č. 412 /2005 Sb. Proto se 

Vysvětleno 

 

Připomínka směřuje nad rámec připomínkového řízení k návrhu 

vyhlášky. To, že nebyl zákon v MPŘ zaslán všem možným 

připomínkovým místům je řešení situace, co nastala více jak před rokem 

a půl a nyní lze jen těžko vyřešit. Do budoucna nicméně s tímto lze 

souhlasit, pokud jde o rozeslání případného materiálu všem dotčeným 

připomínkovým místům. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Takovýto přístup je nutné odmítnout, neboť zákonná úprava 

nepředpokládá stanovení výjimky. Každý gestor, jež zezávaznil nějakou 

technickou normu ji musí poskytovat dle novely zákona č. 22/1997 S.  

prostřednictvím sponzorovaného přístupu. Gestor právní úpravy musí 

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

přinejmenším odhadnout. 
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domníváme, že do režimu vyhlášky tyto normy nespadají, protože 

výrobky jsou ve fázi kontroly bezpečnostních parametru NBÚ pro 

vydání certifikátu již na trh uvedeny. V tomto případě je 

bezpečnostní hledisko nadřazeno komerčnímu a přístup k 

normám je pouze kontrolní. Proto žádáme, aby nahlížení do 

norem podle zákona č. 412/2005 Sb. převzala Česká agentura pro 

standardizaci, jako příspěvková organizace MPO, protože normy 

podle zákona č. 412/2005 Sb. si musí výrobce prvotně vyžádat při 

samotné výrobě.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K odůvodnění: 

1. Z návrhu vyhlášky nevyplývá okruh oprávněných osob, tj. 

normu si může bezplatně vyžádat kdokoliv, kdo má e- mailovou 

adresu. Při takovém principu nelze stanovit počet přístupů, které 

vyžaduje Příloha č. 3, ani kvalifikovaným odhadem. V důvodové 

zprávě není uvedeno, jak bude četnost přístupů kontrolována a zda 

je výpočet, který si musí každá kapitola státního rozpočtu sama 

stanovit, adekvátní. Tím dochází k situaci, že není poplatek ničím 

Pokud by technickou normu zezávaznilo více gestorů, tak pak se bude tato 

situace řešit vzájemnou dohodou dotčených subjektů. 

V zásadě se mohou strany, které zezávaznily technickou normu nezávisle 

na sobě v různých právních předpisech dohodnout takto: 

1) náklady na zpřístupnění uhradí "silnější" partner nebo subjekt, v jehož 

gesci je právní předpis, který dopadá na širší skupinu uživatelů. 

2) náklady na zpřístupnění si strany rozdělí domluveným poměrem. 

Agentura však vždy jedná pouze s jednou ze stran, tato strana podá žádost 

o zpřístupnění dotčené ČSN, dostane výzvu k uhrazení poplatku, po 

uhrazení poplatku Agentura pod hlavičkou tohoto subjektu normu 

zpřístupní. 

Pokud k situaci dojde, je nezbytné, aby se strany na řešení dohodly. 

Agentura do těchto jednání nebude vstupovat. Je nutno vyjít z toho, že 

vliv na dohodu a nastavení výše ceny bude mít počet stran normy a počet 

předpokládaných uživatelů, jež se v konkrétním případě bude lišit. 

 

Co se týče zpřístupňování fragmentů technických norem, tak to není 

technicky možné. ČAS může v tuto chvíli zpřístupnit pouze celou normu. 

Není v tuto chvíli možné nastavit pravidla, jak by se sčítaly třeba 

jednotlivé věty "vytažené" z norem, aby jejich součet dal stranu, jež je 

brána jako základní jednotka pro zpoplatnění. Do budoucna se počítá i 

s platbou za části norem, a to v souvislosti s rekodifikací stavebního práva 

a vznikem databáze určených technických norem a jejich částí, 

prostřednictvím které budou naplňovány obecné právní požadavky 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Obdobně si lze představit 

i databáze pro jiné oblasti, než stavební právo a ČAS je o vzniku 

takovýchto ucelených databází připravena jednat. Největší přínosem 

takovýchto databází je, že veřejnost se může odpovídajícím způsobem 

seznámit s právními povinnostmi vyplývajícími z technických norem. 

 

 

Vysvětleno. 

Co se týče dotazu na počet uživatelů, tak sdělujeme, že 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 by 

teoreticky mohl být až cca. 10 mil. osob. Takovýto přístup je však nutné 

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



Stránka 20 (celkem 30) 

doložitelný, protože znám je pouze počet stran norem.  V 

Odůvodnění k návrhu vyhlášky jsou pod bodem D) uvedeny 

příklady, které by se měly odvíjet od konkrétních existujících 

smluv, což v žádném případě neplatí pro NBÚ, který žádné 

smlouvy v souvislosti s plněním povinností podle zákona č. 

412/2005 Sb. neuzavírá, neboť v případě zákonem zavedeného 

odkazu na technické normy se nejedná o výrobky, které se uvádějí 

na trh, jak je uvedeno i výše.   

Zároveň vyhláška ani její odůvodnění neosvětluje, jak dlouhé je 

období, na něž se sponzorovaný přístup předplácí. 

Návrh vyhlášky je předkládán v době, kdy jsou již Kapitolní sešity 

na rok 2021 a střednědobý plán schváleny Poslaneckou 

sněmovnou Parlamentu ČR a nelze pro uvedený rok získat žádnou 

kompenzaci ze státního rozpočtu. Nevhodné načasování 

schvalování návrhu vyhlášky je pro kapitolu NBÚ o to horší, že 

byly rozpočty na období 3 let sníženy v běžných výdajích o 2 mil. 

Kč. Do běžných výdajů spadá i uvedený poplatek-sponzorský 

příspěvek, který by se měl dle zvolené metriky výpočtu odvíjet od 

1300 stran norem uvedených v zákoně č.  412/2005 Sb. a při 

nejnižší kategorii do 500 přístupů, by poplatek činil 1 080 000 Kč. 

Tato částka je pro tak malou kapitolu státního rozpočtu, jako je 

NBÚ velmi vysoká, a pokud nebude kompenzována státním 

rozpočtem jako neplánovaný výdaj, může se tímto odvodem 

dostat NBÚ na samou hranici možností zachování všech činnosti 

vyplývajících ze zákona č. 412/2005 Sb. Vzhledem ke 

specifickému postavení a činnosti NBÚ lze konstatovat, že při 

výrazném nedostatku finančních prostředků by mohlo dojít k 

omezení jeho činnosti, což by mohlo mít dopad na bezpečnost 

nebo obranu státu dle bodu H) odůvodnění. 

Dále v odůvodnění postrádáme informaci o tom, zda se poplatek 

za sponzorovaný přístup k technickým normám vztahuje i na 

předchozí verze technických norem a jaký bude postup do 

budoucna při vydání nových verzí těchto norem, konkrétně zda 

bude nezbytné nadále umožnit sponzorovaný přístup i ke starší 

verzi technické normy, nebo tento přístup bude odejmut. 

odmítnout a vyjít ze zákonné právní úpravy, jež předpokládá, že každý 

resort musí znát předpokládané adresáty právní úpravy v jeho gesci a že 

musí být schopen jejich počty kvalifikovaně odhadnout. Jednotlivé 

přístupy nadto nelze zcela uhlídat, protože jeden uživatel může 

přistupovat k technickým normám z různých zařízení s různými IP 

adresami a podobně.  Údaje o předpokládaném počtu uživatelů se 

odvozují především z počtu členů profesních komor. Proto musí dle 

zákonné úpravy stanovit předpokládaný počet adresátů gestor právní 

úpravy. 

 

Období bude 12 měsíců – doplněn § 1, ostatně to vyplývá ze zákona z § 

6b a § 6d. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Cena vychází z ceny jedné strany s významnou degresí, neboť není možné 

technické normy poskytovat v podstatě za dumpingové ceny. 
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Žádáme tedy o doplnění odůvodnění. 

2. Z odůvodnění vyhlášky není zřejmé, na základě jaké úvahy 

došel předkladatel k navrhované koncepci stanovení poplatků, 

zda zvažoval například jejich odvození od počtu norem, které jsou 

poskytovány, nebo k nimž je přistupováno. Odůvodnění 

neobsahuje ani porovnání s tím, jaká situace je v oblasti 

zpoplatnění norem např. v jiných členských státech Evropské 

unie. Žádáme o změnu zvolené metriky právě na koncepci platby 

za reálně uskutečněné přístupy k technickým normám, které 

budou reálně zdůvodněny potřebou v přímé souvislosti 

s požadavky stanovenými zákonem, tedy odklon od současné 

metriky založené na prostém výčtu stran norem a odhadovaném 

počtu přistupujících.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NBÚ nesouhlasí s vypořádáním 

na našich připomínkách i nadále trváme. Pomineme-li naši obecnou 

připomínku, chybí nám například vypořádání připomínky týkající se 

dopadu vyhlášky na již zpřístupněné normy. Zároveň se nemůžeme 

ztotožnit s celkovou koncepcí zpoplatnění technických norem tak, je v 

návrhu vyhlášky upravena. 

 

Reakce MPO 

Základem ke stanovení ceny byla cena 5,- Kč za stranu datového obsahu 

ČSN. Jako výchozí pro výpočet poplatků v tabulce pak byla stanovena 

cca 1/4 této ceny, konkrétně 1,20 Kč / strana / uživatel. Cena v průběhu 

tabulky klesá až na 0,037 Kč / strana / uživatel. Poskytovatel výši poplatku 

považuje za více než adekvátní s ohledem na to, že je za všech okolností 

povinen respektovat ekonomickou hodnotu normy (hodnotu duševního 

vlastnictví, náklady na tvorbu a vydávání atp.).  

Technické normy, které jsou v tuto chvíli přístupné veřejnosti na portále 

Sponzorovaný přístup a splňují definici závazné normy, budou zveřejněny 

po dobu platnosti soukromoprávních smluv, na základě kterých byly 

zpřístupněny. Jakmile tyto smlouvy vyprší, budou příslušné ČSN 

převedeny do skupiny ČSN příslušného gestora a zpřístupněny v souladu 

se zákonem.  

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že u návrhu vyhlášky 

nelze podle Legislativních pravidel vlády uplatnit zásadní 

připomínky, neboť návrh vyhlášky nemůže být z povahy věci samé 
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předmětem rozporu mezi členy vlády, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu tímto považuje připomínky přes nesouhlasná stanoviska za 

vysvětlené a vypořádané. 

 

ČBÚ 
1. Český báňský úřad (dále též „ČBÚ“) požaduje, aby byly na 

vhodném místě návrhu vyhlášky z poplatkové povinnosti, 

zejména pak z poplatkové povinnosti za sponzorovaný přístup 

k závazným technickým normám, vyjmuty závazné technické 

normy, které nemají původ v orgánech CEN a CENELEC, nebo 

které tyto technické dokumenty nepřejímají. Např. do ustanovení 

§ 1 návrhu by bylo možné doplnit do nového odstavce větu ve 

smyslu „Poplatky podle této vyhlášky se neuplatní u státních 

orgánů u českých technických norem a jiných technických 

dokumentů, na které se nevztahují závazky vyplývající ze smluv, 

jimiž je založeno členství Úřadu v evropských a mezinárodních 

normalizačních organizacích.“, anebo do § 1 odst. 3 vložit větu 

„Poplatek za sponzorovaný přístup se neuplatní u českých 

technických norem a jiných technických dokumentů, na které se 

nevztahují závazky vyplývající ze smluv, jimiž je založeno 

členství Úřadu v evropských a mezinárodních normalizačních 

organizacích.“. 

Odůvodnění: Koncept sponzorovaného přístupu vzešel ze snahy 

zdarma zpřístupňovat závazné technické normy osobám, které 

jsou jimi z právních předpisů vázány. Tento koncept, který ČBÚ 

podporuje, vychází ze smluv, jimiž je založeno členství ÚNMZ 

(zřizovatele ČAS) v evropských a mezinárodních normalizačních 

organizacích, např. CEN a CENELEC. Ty stanoví pravidla, která 

mj. zakazují poskytování norem zdarma, jak uvádí důvodová 

zpráva novely zákona č. 22/1997 Sb. (sněmovní tisk č. 644). 

Podle těchto pravidel však je možné, za určitých podmínek, 

požadovat i bezplatnou distribuci /např. kapitola 5. 1 CEN-

CENELEC GUIDE 10 (Policy on dissemination, sales and 

copyright of CEN-CENELEC Publications), Edition 4, 2017-11)/, 

a důvodem pro toto by kromě jiného mělo být podle názoru ČBÚ 

právě zpřístupnění norem státním orgánům k výkonu jejich 

právními předpisy stanovených kompetencí. Podle kapitoly 1 

Vysvětleno. 

Připomínka překračuje zákonné zmocnění. Navrhované úpravy byly 

diskutovány v MPŘ při přípravě novely zákona a nyní již není možné je 

řešit.  

Tři způsoby distribuce technických norem popsané v novele (tzn. prodej 

jednotlivých technických norem, prodej přístupu do databáze ČSN online 

i sponzorovaný přístup) platí stejně pro všechny normy obsažené v 

soustavě technických norem, jež zákon č. 22/1997 Sb. definuje, bez 

ohledu na jejich původ (původní ČSN a převzaté ČSN). 

Uplatňovat sponzorovaný přístup pouze na ČSN převzaté v 

CEN/CENELEC není možné. Technické normy přejímáme rovněž z 

jiných soustav, které mají sponzorovaný přístup k technickým normám 

popsaný v obecně závazných dokumentech – typicky ISO. Z návrhu 

vyplývá, že by původní ČSN měly být vlastně poskytovány úplně zdarma, 

což je v rozporu se zásadními pravidly distribuce norem (bez ohledu na 

to, jaký je jejich původ). Navíc zákonná úprava sponzorovaného přístupu 

povede k výpadku příjmů z ČSNonline. Nicméně tento výpadek bude 

pokryt příjmy ze sponzorovaného přístupu. Oba příjmy pak budou použity 

zpětně do tvorby technických norem. V tomto směru ze strany ČBÚ 

navržený výpadek by nebylo možné jinak kompenzovat a způsobilo by to 

propad finančních zdrojů pro tvorbu technických norem. 

 

ČBÚ s návrhem vypořádání nesouhlasí, rozpor trvá. 

Podle názoru ČBÚ nejde jeho připomínka nad rámec zákonného 

zmocnění. Ustanovení § 22 odst. 2 PS schváleného návrhu zákona 

stanoví, že „Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 6a odst. 4, § 6b 

odst. 4 a § 6d odst. 3.“. Obsah vyhlášky, tj. co bude v dané vyhlášce 

obsaženo, však v zákonném zmocnění stanoven není. U jednotlivých 

ustanovení § 6a a násl. pak toliko je, že sazbu, v jiných pak výši poplatku 

stanoví prováděcí právní předpis. Tento poplatek, jeho výše, resp. sazba 

by však u ČSN, které nemají původ v CEN a CENELEC, kde je ÚNMZ 

za ČR zavázán dle vnitřních předpisů organizací je požadovat, měl být 
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výše cit. dokumentu CEN-CENELEC se omezení distribuce 

(šíření a prodej) publikací CEN-CENELEC, spolu s jejich 

národními implementacemi, ve všech fázích jejich vývoje, 

stanoví ve vazbě na ochranu autorských práv, přičemž dotčené 

publikace jsou vymezeny v kapitole 2.29 cit. dokumentu. Ve 

vazbě na toto vymezení je zřejmé, že omezení bezplatného 

přístupu se vztahuje jen na dokumenty mající původ v orgánech 

CEN a CENELEC nebo na technické dokumenty, které je 

přejímají. Řada závazných českých technických norem však 

nespadá pod tato omezení, jelikož nemá s orgány CEN a 

CENELEC žádné spojení. Proto je nedůvodné, aby se platilo za 

normy, které v těchto orgánech původ nemají. ČBÚ se navíc 

desítky let aktivně podílí bezplatně na tvorbě některých 

technických norem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nulový, jak požaduje ČBÚ ve své připomínce 1 (vložení textu konkrétního 

byl pouze příkladmý návrh řešení). 

Hlavním důvodem pro zavedení změny plateb za ČSN, zejm. zavedení 

sponzorovaného přístupu, byl v návrhu zákona, na jehož základě je 

vyhláška vydávána, ten, že se musí ošetřit práva a povinnosti z členství v 

mezinárodních organizacích. Pokud jde o povinnosti EU, tak jediná 

adaptační ustanovení se týkají pouze zdravotnických prostředků a 

diagnostických zdravotnických prostředků in vitro. Ostatní se týká 

skutečně pouze vnitřních předpisů (zakotvených postupů) CEN a 

CENELEC. Žádné starší ČSN (které jsou obsaženy jako odkazy v horních 

předpisech) nemají však s CEN, CENELEC ani ISO nic společného. 

Rezorty by neměly doplácet na nedostatek příjmů ČAS, ÚNMZ, příp. na 

tvorbu ČSN, když se na jejich tvorbě svými zaměstnanci podílel 

opakovaně bez jakékoliv úplaty ze strany ČAS, resp. ÚNMZ. Obsah 

norem navíc byl promítnut do předpisů toliko z důvodu redukce textu 

předpisů. Pouze okrajem lze pouze zmínit, že není možné u takto 

zásadního (svým obsahem rozpočtového) návrhu považovat za standardní 

rozeslání vypořádání kolem poledne v pátek, když reakce je požadována 

do následujícího pondělí 12 h. 

 

Stanovisko MPO:  

Existuje celistvá soustava ČSN, která obsahuje ČSN původní a převzaté. 

Distribuce těchto ČSN probíhá jednotně. Dle přílohy 1 vyhlášky 

nerozlišujeme cenu za původní ČSN a za převzatou ČSN. Stejně jako v 

příloze 2 při poskytování přístupu k ČSN prostřednictvím databáze ČSN 

online poskytujeme přístup ke všem dokumentům (nyní cca 68 000) bez 

rozdílu. 

Kde se zohlední původ ČSN v případě přílohy 3, je fáze samotného 

zpřístupňování ČSN, kde bude (musí být) brán v úvahu původ ČSN z 

pohledu autorských práv. Znamená to, že před zpřístupněním převzatých 

ČSN musí mít poskytovatel souhlas držitele autorských práv původního 

textu normy (tedy souhlas organizací CEN, CENELEC, ISO, IEC, 

případně dalších) se zpřístupněním. 

U původních ČSN mohou být tyto normy zpřístupněny rovnou po 

uhrazení poplatku). 
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2. Český báňský úřad požaduje, aby na vhodném místě vyhlášky 

bylo pro určení výše poplatků uvedených v § 1 a přílohách 

k vyhlášce jednoznačně stanoveno, zda se má platit za celou 

normu nebo za její relevantní část, přičemž navrhuje, aby bylo 

možno využít, a tudíž i platit pouze za část normy. V této 

souvislosti ČBÚ rovněž navrhuje, aby byl vyjasněn údaj o počtu 

uživatelů. 

Odůvodnění: I v komunikaci s ČAS, ve vazbě na novelu zákona 

č. 22/1997 Sb. (sněmovní tisk č. 644), kde tato agentura jedná ve 

věci identifikace sponzorovaného přístupu s organizačními 

složkami státu, tj. jednotlivými rezorty (č.j. ČAS 04625/2020 a 

související přípisy), je rozlišováno, zda se jedná o odkaz na celou 

normu nebo jen její část. S tím však text návrhu nepočítá. 

Důvodem je fakt, že jsou normy, které ČBÚ využívá pouze z 

(malé) části, neboť zbývající část se působnosti ČBÚ netýká. 

Tento rozsah přitom bude mít flagrantní význam z hlediska počtu 

placených, zejm. pak sponzorovaných stran. Taktéž není z návrhu 

zcela zřejmé, zda se uživatelé sčítají pro různé normy, nebo se 

jedná o maximální počet uživatelů vždy pro jednu normu. 

Ve druhém případě se tak jedná o součet týchž uživatelů různých 

norem, resp. opakované započtení téže osoby několikrát. 

 

 

 

 

Novela reaguje na rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 1 As 

162/2014-63 z 28.5.2015. Jejím účelem není řešení finanční situace 

Agentury. Příjmy z poplatku budou vraceny zpět do systému tvorby 

norem, což je jedním ze základních principů technické normalizace. 

 

 

Vysvětleno. 

Co se týče zpřístupňování fragmentů technických norem, tak to není 

technicky možné. ČAS může v tuto chvíli zpřístupnit pouze celou normu. 

Není v tuto chvíli možné nastavit pravidla, jak by se sčítaly třeba 

jednotlivé věty "vytažené" z norem, aby jejich součet dal stranu, jež je 

brána jako základní jednotka pro zpoplatnění. Do budoucna se počítá i s 

platbou za části norem, a to v souvislosti s rekodifikací stavebního práva 

a vznikem databáze určených technických norem a jejich částí, 

prostřednictvím které budou naplňovány obecné právní požadavky 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Obdobně si lze představit 

i databáze pro jiné oblasti, než stavební právo a ČAS je o vzniku 

takovýchto ucelených databází připravena jednat. Největší přínosem 

takovýchto databází je, že veřejnost se může odpovídajícím způsobem 

seznámit s právními povinnostmi vyplývajícími z technických norem. 

Co se týče dotazu na počet uživatelů, tak sdělujeme, že 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 by 

teoreticky mohl být až cca. 10 mil. osob. Takovýto přístup je však nutné 

odmítnout a vyjít ze zákonné právní úpravy, jež předpokládá, že každý 

resort musí znát předpokládané adresáty právní úpravy v jeho gesci a že 

musí být schopen jejich počty kvalifikovaně odhadnout. Jednotlivé 

přístupy nadto nelze zcela uhlídat, protože jeden uživatel může 

přistupovat k technickým normám z různých zařízení s různými IP 

adresami a podobně.  Údaje o předpokládaném počtu uživatelů se 

odvozují především z počtu členů profesních komor. Proto musí dle 

zákonné úpravy stanovit předpokládaný počet adresátů gestor právní 

úpravy. 

ČBÚ s návrhem vypořádání souhlasí, rozpor netrvá. 
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3. Český báňský úřad požaduje, aby byla záležitost poplatků, 

zejm. otázka poplatku za sponzorovaný přístup, řešena procesně 

jednodušeji, a to tím, že rozpočtová kapitola, která řídí příjemce 

daného poplatku (ČAS), obdrží na zajištění dané úhrady od 

státního rozpočtu navýšení, a to na základě požadavků, které 

budou připraveny z podkladů jednotlivých rezortů.  

Odůvodnění: Návrhem zavedení rozsáhlé a zásadní poplatkové 

povinnosti mezi orgány státní správy dochází k významnému 

zvýšení s tím spojené administrativní zátěže, což zbytečně 

vyčerpává efektivitu státního aparátu. Přístup k závazným 

normám má být zajištěn, přičemž jej dle návrhu má zajistit stát. 

V této připomínce navrhované řešení, kde odpadne úhrada 

prostřednictvím rezortů, směřuje k a) jednotnému výkladu platby; 

b) odstranění zbytečné administrativy např. při řešení plateb, 

výdajů za mzdy zaměstnanců, a to jak na straně příjemců, tak na 

straně plátců; výdajů za datové zprávy a další komunikaci),; c) 

odstranění v návrhu nevyřešené otázky udržování aktuálnosti 

přehledu předpisů, které jsou důvodem úhrady poplatků a d) 

odstranění nesprávnosti plateb a sporů např. při změně předpisů, 

které na normy odkazují a tím určují výši požadované úhrady.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vysvětleno. 

Tato věc se projednávala při přípravě zákonné úpravy v rámci MPŘ. 

Aktuálnost právních předpisů nelze hlídat centrálně, každý resort 

odpovídá za své dokumenty a také zato jestli některé konkrétní technické 

normy nejsou učiněné závaznými zbytečně a regulatorní požadavky by 

bylo možné řešit jiným způsobem. V této souvislosti ale upozorňujeme, 

že správné řešení není v opsání textu technické normy do právního 

předpisu. 

Administrativní zátěž je pouze jednorázová a to nyní, kdy je třeba 

připravit přehledy právních předpisů, ve kterých je na technické normy 

odkazováno. Následně bude třeba vývoj předpisů sledovat (což by asi 

každý resort měl činit průběžně i bez ohledu na to, jestli se vyskytují 

odkazy na technické normy) a Agenturu žádat o zpřístupnění k dalším 

technickým normám, které budou zezávazněny nově nebo budou 

aktualizovány. Aktualizaci počtu zezávazněných norem a jiných 

technických dokumentů je třeba učinit vždy ke konci příslušného 

kalendářního roku.  

 

ČBÚ s návrhem vypořádání nesouhlasí, rozpor trvá. 

Znění návrhu, které bylo předloženo do MPŘ, bylo zcela odlišné od toho, 

co následně schválila PS. Změny, k nimž v návrhu zákona došlo 

v průběhu MPŘ a následně, byly takového významu a rozsahu, že 

materiál by standardně býval měl být znovu předložen do MPŘ, k čemž 

však nedošlo. Z toho důvodu nelze považovat za validní odkazovat se na 

vypořádání MPŘ, kterého se ČBÚ nezúčastnil, ovšem z důvodu 

rozdílnosti znění. Např. v původním návrhu bylo uvedeno, že náklady 

nejde vyčíslit a byl uveden toliko jediný odkaz na v současnosti placené 

úhrady za normy ze strany jednoho ministerstva. Administrativní zátěž 

bude trvalá, neboť bude krom vedení přehledu norem, resp. stránek a 

počtu osob, na které se normy vztahují (což dosud standardní nebylo), 

bude spočívat právě zejm. v administraci plateb spočívajících v převodu 
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4. ČBÚ požaduje, aby byly částky úhrady v příloze č. 3 detailněji 

rozděleny, zejm. stanovením částky relativně určitě, tj. rozmezím, 

a nikoliv konkrétní částkou, a současně, aby byla jednoznačně 

odstraněna možnost zdvojeného a vícečetného sponzorování 

týchž norem několika státními orgány, např. vyřešením gesce za 

části jednotlivých norem.  

Odůvodnění: V návrhu je stanovena vždy konkrétní částka. U 

sponzorovaného přístupu to u jednostránkové normy (teoreticky) 

při jediném dotčeném subjektu bude činit dle přílohy č. 3 návrhu 

min.150 000 Kč ročně, což je zcela neadekvátní. V současnosti 

platí ČBÚ 42.000 Kč za používání norem pro své potřeby. Dle 

nového systému však bude muset k nově stanovené ceně zaplatit 

další více než trojnásobek za sponzorovaný přístup. U odkazů 

v hornické legislativě se jedná ve většině případů o jednotky, 

málokdy překračující desítku uživatelů a dodavatelů 

(např. pro těžní zařízení jsou v současné době aktivní 2 firmy). 

Nejedená se o běžné fyzické osoby, ale o podnikatele, přičemž 

tyto firmy mají přístup k uvedeným normám již zaplacen a 

požadavky příslušné normy mají zapracovány do svých interních 

řídících aktů, technologických postupů a provozní dokumentace. 

Z tohoto důvodu je ČBÚ přesvědčen, že by bylo mnohem 

rozpočtových prostředků státního rozpočtu z jedné kapitoly do jiné (resp. 

z řady rozpočtových kapitol do kapitoly ÚNMZ, příp. MPO.). Tyto 

převody přitom jsou administrativně naprosto zbytečné, když by místo 

toho dostačovalo navýšení prostředků ÚNMZ (ČAS). Zmocnění v zákoně 

přitom umožňuje stanovit sazbu, resp. výši poplatku pro státní orgány 

jako 0, příp. jiným způsobem, než vyhláška navrhuje (zejm. v nižší výši). 

 

Vysvětleno. 

Novela byla schválena vládou, v PS nebyly žádné PZN. V tomto směru 

nelze zákon již dále rozporovat.  

Nejedná se o převod prostředků v rámci rozpočtových kapitol. Příjem 

z poplatku je příjmem Agentury (dle § 6d odst. 5 zákona), nikoliv 

příjmem státního rozpočtu (tedy příjmem ÚNMZ či MPO). 

 

 

Vysvětleno.  

Tato věc se projednávala na úplném začátku při přípravě zákonné úpravy 

v MPŘ s MV. Pokud tento případ nastane, tedy že jednu technickou 

normu zezávazní ve svých právních předpisech dva nebo i více subjektů, 

bude se tato situace řešit vzájemnou dohodou dotčených subjektů. 

V zásadě se mohou strany, které zezávaznily technickou normu nezávisle 

na sobě v různých právních předpisech dohodnout takto: 

1) náklady na zpřístupnění uhradí "silnější" partner nebo subjekt, v jehož 

gesci je právní předpis, který dopadá na širší skupinu uživatelů. 

2) náklady na zpřístupnění si strany rozdělí domluveným poměrem. 

Agentura však vždy jedná pouze s jednou ze stran, tato strana podá žádost 

o zpřístupnění dotčené ČSN, dostane výzvu k uhrazení poplatku, po 

uhrazení poplatku Agentura pod hlavičkou tohoto subjektu normu 

zpřístupní. 

Pokud k situaci dojde, je nezbytné, aby se strany na řešení dohodly. 

Agentura do těchto jednání nebude vstupovat. Je nutno vyjít z toho, že 

vliv na dohodu a nastavení výše ceny bude mít počet stran normy a počet 

předpokládaných uživatelů, jež se v konkrétním případě bude lišit. 

 

ČBÚ s návrhem vypořádání nesouhlasí, rozpor trvá. 

Znění návrhu, které bylo předloženo do MPŘ, bylo zcela odlišné od toho, 

co následně schválila PS. Změny, k nimž v návrhu zákona došlo 
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vhodnější stanovit algoritmus plateb tak, aby při jedné osobě a 

jedné straně nebyla platba shodná jako u 250 stran norem 

zavazujících 500 osob. Případně lze kritéria nastavit větším 

množstvím průnikových bodů. V případě řady norem pak půjde 

o normy, které budou pro stejné subjekty závazné podle několika 

předpisů různých rezortů, např. v případě hornických organizací 

budou tyto subjekty v některých případech vázány shodnými 

normami z předpisů MMR apod. Jde např. o ČSN EN 50110-1 

(která nahradila v řadě právních předpisů častou uváděnou normu 

ČSN 34 3100), stanovící obecné postupy pro bezpečnou práci na 

elektrických zařízeních (shodná pro dozor vykonávaný např. 

státní báňskou správu, Státním úřadem inspekce práce, Drážním 

úřadem, Ministerstvem vnitra, Ministerstvem obrany atd). 

Sponzorovaný přístup však u jedné normy stačí zajistit jednou, 

a ne opakovaným placením od několika rezortů. V daném případě 

se navíc jedná o nový dopad do výdajů roku 2021, který nebyl 

při zpracování rozpočtu v měsíci srpnu znám. ČBÚ rovněž 

upozorňuje, že v odůvodnění nejsou dostatečně rozpracovány 

dopady na státní rozpočet, přičemž lze označit za vhodnější, aby 

takovéto navrhované změny byly vždy prokonzultovány dopředu, 

ještě před připomínkovým řízením. Uvedené otázky a návrhy 

jejich řešení považuje ČBÚ za nutné do materiálu dopracovat. 

 

v průběhu MPŘ a následně, byly takového významu a rozsahu, že 

materiál by standardně býval měl být znovu předložen do MPŘ, k čemž 

však nedošlo. Pokud s něčím při tvorbě návrhu zákona vyjádřilo souhlas 

MV, jde toliko o jediný rezort (byť samozřejmě jeden 

z nejvýznamnějších), oproti desítkám jiných rezortů, které jsou návrhem 

dotčeny. ČBÚ nejsou známy žádné dohody mezi rezorty, které by 

duplicitní normy měly řešit. Pokud tomu tak má být, měl by to předpis 

stanovit, příp. by měl stanovit, že výše poplatku je 0 u všech ústředních 

úřadů, pokud za sponzorovaný přístup již jiný ústřední úřad platí (či má 

gesci). Návrh vypořádání připomínky č. 4 rovněž vůbec nereflektuje 

požadavek ČBÚ, aby byly sazby, resp. výše stanoveny progresivním 

výpočtem od do, s částkou na stránku a osobu. 

 

Vysvětleno 

Novela byla schválena vládou, v PS nebyly žádné PZN. V tomto směru 

nelze zákon již dále rozporovat.  

Požadavků na změnu výpočtu poplatku a výhrad k nastavení výše 

poplatku v příloze 3 vyhlášky přišla ze strany jednotlivých subjektů celá 

řada. Je zřejmé, že způsob výpočtu a obecně výše poplatků se některým 

subjektům mohou zdát nespravedlivé. Každý subjekt má, co se týče 

zpřístupňování ČSN jinou výchozí pozici, jak s ohledem na počet 

zpřístupňovaných ČSN, tak na počet uživatelů. Proto byly připomínky k 

tabulce v příloze 3 naprosto rozdílné a ve většině případů by navržená 

řešení ani nebylo možné technicky řešit. 

Naopak řada subjektů navržené řešení přijala bez výhrad. Nelze vytvořit 

takové řešení, které by vyhovovalo z výše uvedených důvodů všem, proto 

trváme na zachování stávající tabulky beze změn. 

S ohledem na vypořádání připomínek s ostatními resorty nelze navržený 

způsob akceptovat. 

Reakce MPO 

 

S ohledem na výše uvedené a vzhledem k tomu, že u návrhu vyhlášky 

nelze podle Legislativních pravidel vlády uplatnit zásadní 

připomínky, neboť návrh vyhlášky nemůže být z povahy věci samé 

předmětem rozporu mezi členy vlády, Ministerstvo průmyslu a 

obchodu tímto považuje připomínky přes nesouhlasná stanoviska za 

vysvětlené a vypořádané. 
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ČTÚ 1. K odůvodnění, část D), druhý odstavec 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ navrhuje doplnění odůvodnění 

Materiálu o informaci, zda se poplatek za sponzorovaný přístup 

k technickým normám vztahuje i na předchozí verze technických 

norem a jaký bude postup do budoucna při vydání nových verzí 

těchto norem, konkrétně zda bude nezbytné nadále umožnit 

sponzorovaný přístup i ke starší verzi technické normy, nebo tento 

přístup bude odejmut. 

 

Odůvodnění: ČTÚ se domnívá, že je Materiál nedostatečně 

odůvodněn co do výše předpokládaného hospodářského 

a finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní rozpočet. 

Odůvodnění je převzato z návrhu novely zákona, aniž by bylo 

blíže specifikováno s ohledem na stanovení konkrétních částek 

v Materiálu, které umožňují bližší odůvodnění dopadu do 

rozpočtů ústředních správních orgánů. Na tomto místě si 

dovolujeme uvést, že ČTÚ nebyl připomínkovým místem 

k novele zákona.  ČTÚ je zřejmé, že je v současné situaci, kdy 

byla novela zákona již schválena Senátem (dne 12. listopadu 

2020), nezbytné, aby vyhláška nabyla účinnosti co nejdříve a není 

zde tak prostor pro stanovení konkrétního vyčíslení všech dopadů 

v odůvodnění vyhlášky, proto navrhuje pouze doplnění 

odůvodnění o výše uvedenou připomínku. 

 

ČTÚ odhaduje dopad do svého rozpočtu v řádu 2 milionů Kč 

ročně, avšak pouze za předpokladu, že bude zveřejňovat technické 

normy aktuálně platné, proto považuje za nezbytné vyjasnit 

v odůvodnění i to, zda má povinnost zveřejňovat předchozí verze 

norem, aby tomu mohl přizpůsobit do budoucna svůj rozpočet, jak 

je předjímáno v odůvodnění Materiálu. 

Vysvětleno. 

Na portále budou ponechány i zrušené technické normy. Uživatel bude 

mít tedy možnost sledovat vývoj normy v čase. Poplatek se navyšovat 

nebude. 

 

 

ČTÚ s vypořádáním nesouhlasí  

 

Reakce MPO: 

 

V bodě nula budou na portále zpřístupněny závazné normy (ať už platné 

nebo zrušené). Za zpřístupnění těchto norem gestor uhradí poplatek.  

Pokud dojde k revizi normy a bude tedy k dispozici její nové vydání, 

pak na portál přibyde nový dokument a přístupné budou oba dva - jak 

zrušený, tak platný. Do ročního poplatku se to, že jsou na portále 

zpřístupněny de facto 2 normy (platná i zrušená), nepromítne. Poplatek 

bude hrazen pouze za jednu – poslední platnou verzi. 

 

ČTÚ s vypořádáním souhlasí 

 

 2. K odůvodnění, část A), poslední odstavec 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ navrhuje, aby do odůvodnění Materiálu 

bylo doplněno, zda je navrhovaná výše poplatků srovnatelná 

s výší poplatků zavedených v ostatních členských státech 

Evropské unie, nebo zda se od této úpravy odchyluje a z jakého 

důvodu. 

Vysvětleno. 

V rámci EU prozatím tuto službu žádný členský stát zavedenou tímto 

způsobem nemá. Tudíž nelze nic porovnávat. Pokud tento způsob 

distribuce mají národní normalizační orgány zaveden, pak na bázi 

soukromoprávního vztahu. Výše úplaty není stanovena v ceníku, je 

předmětem vyjednávání a je neveřejná.  
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Odůvodnění: ČTÚ není zřejmé, jak konkrétně MPO stanovilo 

výši poplatků za sponzorovaný přístup, a proto navrhuje, aby byla 

tato výše odůvodněna, a to zejména s odkazem na obdobnou 

úpravu v ostatních členských státech. 

Nicméně soukromoprávní přístup byl opuštěn v meziresortním 

připomínkovém řízení u přípravy zákona a přešlo se na veřejnoprávní 

režim, zejména po dohodě s MFČR. Cena vychází z ceny jedné strany 

normy s významnou degresí. Maximální výše ceny jedné strany normy je 

stanovena v zákoně.  

ČTÚ s vypořádáním souhlasí 

MPSV K úvodní větě vyhlášky  

Před označení paragrafu „6d“ doporučujeme vložit paragrafovou 

značku „§“. 

 

K příloze č. 3 k vyhlášce  

Na konci nadpisu doporučujeme doplnit slova „za 12 po sobě 

jdoucích kalendářních měsíců“. 

Tato podstatná informace vyplývající z ustanovení § 6d 

novelizovaného zákona č. 22/1997 Sb. v návrhu vyhlášky chybí. 

 

Akceptováno 

 

 

 

Akceptováno jinak 

Doplněno v § 1. 

 

ČKAIT § 1/1 Doplnit, o jako formu poskytování se jedná – papírová, 

digitální, digitální dálkově.  

§ 1/2 Doplnit, o jaký přístup do databáze se jedná – papírový, 

digitální, digitální dálkový  

§ 1/3 Doplnit, za jak dlouhou dobu jsou uvedené ceny. Kdo 

bude určovat počet uživatelů?  

§ 1/3 Doplnit způsob přepočítávání sponzorovaných částí 

stránek na stránky celé. Požadavky se většinou netýkají celé 

stránky, ale pouze několika odstavců. Považovat odstavec za 

stránku by aktivitu neúměrně zdražilo. Povede to k tomu, že 

budou části norem vkládány jako požadavky do vyhlášek. 

 

 

 

 

 

1. Může být jakákoliv forma – nerozlišujeme. Cena bude pro všechny 

formáty stejná.  

2. Irelevantní – tabulka k přístupovým právům do databáze jednoznačně 

popisuje o jaký druh přístupu se jedná.  

3. Období bude 12 měsíců – doplněn § 1, ostatně to vyplývá ze zákona z 

§ 6b a § 6d. Počet uživatelů stanoví kvalifikovaným odhadem gestor 

právního předpisu.  

4. Co se týče zpřístupňování fragmentů technických norem, tak to není 

technicky možné. ČAS může v tuto chvíli zpřístupnit pouze celou 

normu. Není v tuto chvíli možné nastavit pravidla, jak by se sčítaly třeba 

jednotlivé věty "vytažené" z norem, aby jejich součet dal stranu, jež je 

brána jako základní jednotka pro zpoplatnění. Do budoucna se počítá i s 

platbou za části norem, a to v souvislosti s rekodifikací stavebního práva 

a vznikem databáze určených technických norem a jejich částí, 

prostřednictvím které budou naplňovány obecné právní požadavky 

stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů. Obdobně si lze 

představit i databáze pro jiné oblasti, než stavební právo a ČAS je o 

vzniku takovýchto ucelených databází připravena jednat. Největší 

přínosem takovýchto databází je, že veřejnost se může odpovídajícím 
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§ 1/3 Jak bude řešena problematika sponzoringu, pokud většina 

nebo velká část předpokládaných uživatelů má přístup podle 

přílohy 2? 

 

 

§ 1/3 Umožnit jemnější dělení počtu stran.  

způsobem seznámit s právními povinnostmi vyplývajícími z technických 

norem.  

5. Tento stav není třeba žádným způsobem řešit. Kompletní databáze 

všech platných a některých neplatných ČSN a TNI (v tuto chvíli cca 68 

000 dokumentů) zůstane v nabídce v nezměněném rozsahu a za stejných 

podmínek. Uživatel, který pro svou činnost vystačí výhradně se 

"sponzorovanými" ČSN (pokud takový existuje), nebude mít potřebu 

předplácet si službu dle přílohy 2. 

 6. Nastaveno tak, aby se předešlo tendencím spekulovat s počtem stran 

a snažit se obejít celý systém s požadavkem, že počet stran je 

zanedbatelný. S počtem 100 stran normy prakticky nelze uvažovat jako s 

relevantním počtem stran.  

Předpoklad byl a je takový, že pouze zanedbatelný počet ústředních 

správních orgánů bude nechávat zpřístupňovat jen jednu nebo dvě 

normy. V drtivé většině případů jich mnohem více.  

Proto je první hranice v tabulce stanovena na 250 stran, což při 

průměrném počtu cca 35 stran / norma, představuje zpřístupnění 7 

norem. To považujeme za adekvátní.  

ČKAIT s vypořádáním souhlasí 

ÚPV, MSP, 

SÚJB, ÚVKOM, 

ÚHOS, ČSÚ, 

ČUZK, MŠMT, 

MZD, ÚVVÚV, 

NÚKIB 

Bez připomínek. 

V Praze 5. prosince 2020 

Vypracovali: Mgr. Zdeněk Veselý, Ing. Ivana Kolínská, Mgr. Bc. Jan Budinský, Hana Štěpánová, Mgr. Jakub Korec 

Podpis: 
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