
NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne 15. června 2015, 

kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na 

hračky, ve znění pozdějších předpisů 

 

Vláda nařizuje podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., 

zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb. a zákona č. 490/2009 Sb. (dále jen 

„zákon“): 

Čl. I 

 

Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění 

nařízení vlády č. 24/2013 Sb. a nařízení vlády č. 339/2013 Sb., se mění takto: 

1. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 

o bezpečnosti hraček. 

Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení 

technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/48/ES o bezpečnosti hraček. 

Směrnice Komise 2014/84/EU ze dne 30. června 2014, kterou se mění dodatek A 

přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, 

pokud jde o nikl.“. 

2. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 

„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18. června 2009 

o bezpečnosti hraček. 

Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení 

technickému pokroku mění část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/48/ES o bezpečnosti hraček. 
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Směrnice Komise 2014/79/EU ze dne 20. června 2014, kterou se mění dodatek C 

přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, 

pokud jde o látky TCEP, TCPP a TDCP. 

Směrnice Komise 2014/81/EU ze dne 23. června 2014, kterou se mění dodatek C 

přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, 

pokud jde o bisfenol A. 

Směrnice Komise 2014/84/EU ze dne 30. června 2014, kterou se mění dodatek A 

přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, 

pokud jde o nikl.“. 

3. V příloze č. 2 dodatku A v tabulce se slova „v nerezavějící oceli“ nahrazují slovy 

„V hračkách a v částech hraček vyrobených z nerezavějící oceli. V částech 

hraček, které mají vést elektrický proud.“. 

4. V příloze č. 2 se na konci dodatku C doplňuje tabulka, která zní: 

„ 

Látka Číslo CAS Limitní hodnota 

TCEP 115-96-8 5 mg/kg (limit obsahu) 

TCPP 13674-84-5 5 mg/kg (limit obsahu) 

TDCP 13674-87-8 5 mg/kg (limit obsahu) 

Bisfenol A 80-05-7 0,1 mg/l (migrační limit) v souladu 

s metodami stanovenými v 

normách EN 71-10:2005 a EN 71-

11:2005 

          “. 

Čl. II 

Účinnost 

 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2015, s výjimkou bodů 2 a 4, 

které nabývají účinnosti dnem 21. prosince 2015. 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9XKJGDG8)



 - 3 - 

 

 

Mgr. Bohuslav Sobotka, v. r. 

předseda vlády 

 

 

 

 

 

Ing. Jan Mládek, CSc., v. r. 

ministr průmyslu a obchodu 
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