Ročník 2017

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 38

Rozeslána dne 31. března 2017

Cena Kč 31,–

O B S A H:
96. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh
97. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění
pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 120/2016 Sb.,
o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh

Čl. I

e) měřicí systémy pro kontinuální a dynamické měření množství kapalin jiných než voda
(MI-005), jejichž definice, zvláštní požadavky
a posuzování shody stanoví příloha č. 7 k tomuto nařízení,

V § 1 nařízení vlády č. 120/2016 Sb., o posuzování shody měřidel při jejich dodávání na trh, odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní:

f) váhy s automatickou činností (MI-006), jejichž
definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 8 k tomuto nařízení,

„(2) Toto nařízení se vztahuje na následující
měřidla určená k používání pro měření v závazkových vztazích, při ochraně spotřebitele, při stanovení
sankcí, poplatků, tarifů a daní, v souvislosti s ochranou životního prostředí, při zajištění veřejné bezpečnosti a pořádku, v souvislosti s ochranou veřejného
zdraví, nebo v souvislosti s ochranou dalších veřejných zájmů chráněných jinými právními předpisy4),
která jsou výrobky určenými k posuzování shody
podle § 4 zákona:

g) taxametry (MI-007), jejichž definice, požadavky
na ně a posuzování shody stanoví příloha č. 9
k tomuto nařízení,

Vláda nařizuje podle § 4 zákona č. 90/2016 Sb.,
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich
dodávání na trh:

a) vodoměry (MI-001), jejichž definice, zvláštní
požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 3 k tomuto nařízení,
b) plynoměry a přepočítávače množství plynu
(MI-002) a jejich podsestavy, jejichž definice,
zvláštní požadavky, uvedení do provozu a posuzování shody stanoví příloha č. 4 k tomuto nařízení,
c) elektroměry k měření činné energie (MI-003),
jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví příloha č. 5 k tomuto nařízení,
d) měřidla tepelné energie (MI-004) a jejich podsestavy, jejichž definice, zvláštní požadavky,
uvedení do provozu a posuzování shody stanoví příloha č. 6 k tomuto nařízení,

h) ztělesněné míry (MI-008), jejichž definice,
zvláštní požadavky a posuzování shody stanoví
příloha č. 10 k tomuto nařízení,
i) měřidla pro měření rozměrů (MI-009), jejichž
definice a posuzování shody stanoví příloha č. 11 k tomuto nařízení, a
j) analyzátory výfukových plynů (MI-010), jejichž definice, zvláštní požadavky a posuzování
shody stanoví příloha č. 12 k tomuto nařízení.

4

) Například zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně
a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění
pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách
a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění
pozdějších předpisů.“.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jeho vyhlášení.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Předseda vlády
pověřen řízením Ministerstva průmyslu a obchodu:
Mgr. Sobotka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. března 2017,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky,
ve znění pozdějších předpisů

o
a
č.
č.

Vláda nařizuje podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb.,
technických požadavcích na výrobky a o změně
doplnění některých zákonů, ve znění zákona
71/2000 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona
226/2003 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb.:
Čl. I

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických
požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády
č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb. a nařízení vlády č. 151/2015 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatné řádky doplňují věty:
„Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evrop-

ského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti
hraček, pokud jde o formamid.
Směrnice Komise (EU) 2015/2116 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti
hraček, pokud jde o benzisothiazolinon.“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta:
„Směrnice Komise (EU) 2015/2117 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon
a methylisothiazolinon, jak samostatně, tak v poměru 3 : 1.“.
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3. V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky
doplňují položky, které znějí:

4. V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky
doplňují položky, které znějí:
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Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 24. května
2017, s výjimkou bodů 2 a 4, které nabývají účinnosti dnem 24. listopadu 2017.

Předseda vlády:
Mgr. Sobotka v. r.
Předseda vlády
pověřen řízením Ministerstva průmyslu a obchodu:
Mgr. Sobotka v. r.
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Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2017 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; České Budějovice: SEVT,
a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství –
Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3;
Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4;
Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.: 286 888 382,
e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vinohradská 190,
MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029,
KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45;
Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány
neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší
částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány
jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku
vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní
Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

