
                   VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové 

rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů 
 
 

 
Navrhovaný právní předpis  

 
Odpovídající předpis EU  

Ustanovení (část, §, 
odst., písm., apod.) 

Obsah Celex č. Ustanovení (čl., 
odst., písm., bod, 

apod.) 

Obsah 

Čl. I bod 1. 1. V poznámce pod čarou č. 1 se na konci doplňuje věta 
na samostatný řádek „Směrnice Komise 2016/2037 ze 
dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 
75/324/EHS, pokud jde o maximální povolený tlak 
aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích 
ustanovení o označování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí.“. 

32016L2037 Čl. 2 odst. 1 Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do 12. prosince 2017. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 12. února 2018.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

Čl I bod 2. 
 
 
 
Čl. I bod 3. 
 

2. V příloze č. 1 bodě 1.2 se písmeno a) zrušuje. 
Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena a) 
až c). Poznámky pod čarou č. 8 a 9 se zrušují. 
 
3. V příloze č. 1 bodě 1.2 se na konci písmene c) tečka 
nahrazuje čárkou a vkládají se nová písmena d) a e), 
která znějí:  
„d) pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle přímo 
použitelného předpisu10), pokud je aerosolový 
rozprašovač spotřebním výrobkem a 
e) veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele 
upozorní na specifická nebezpečí spojená s výrobkem. 
Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen samostatný 
návod k použití, musí v něm být takové pokyny k 
používání uvedeny.“. 
 

32016L2037 
 
 
 
 
 
 
 

Čl. 1 písm. a) 
 

a) bod 2.2 se nahrazuje tímto:  
„2.2 Označení  
Aniž je dotčeno nařízení (ES) č. 1272/2008, musí označení každého aerosolového 
rozprašovače obsahovat tyto viditelné, zřetelné a nesmazatelné údaje:  
a) je-li aerosol klasifikován jako „nehořlavý“ na základě kritérií stanovených v 
bodě 1.9, signální slovo „Varování“ a další prvky označení pro „aerosoly 
kategorie 3“ uvedené v tabulce 2.3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;  
b) je-li aerosol klasifikován jako „hořlavý“ na základě kritérií stanovených v bodě 
1.9, signální slovo „Varování“ a další prvky označení pro „aerosoly kategorie 2“ 
uvedené v tabulce 2.3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 1272/2008;  
c) je-li aerosol klasifikován jako „extrémně hořlavý“ na základě kritérií 
stanovených v bodě 1.9, signální slovo „Nebezpečí“ a další prvky označení pro 
„aerosoly kategorie 1“ uvedené v tabulce 2.3.1 přílohy I nařízení (ES) č. 
1272/2008;  
d) pokyn pro bezpečné zacházení P102 uvedený v příloze IV části 1 tabulce 6.1 
nařízení (ES) č. 1272/2008, pokud je aerosolový rozprašovač spotřebním 
výrobkem;  
e) veškeré další pokyny k používání, které spotřebitele upozorní na specifická 
nebezpečí spojená s výrobkem. Je-li k aerosolovému rozprašovači přiložen 
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samostatný návod k použití, musí v něm být takové pokyny k používání 
uvedeny.“ 

Čl. I bod 4 4. V příloze č. 1 bod 2.1.2 zní: 
„2.1.2 V závislosti na plynu obsaženém v aerosolovém 
rozprašovači nesmí tlak v aerosolovém rozprašovači při 
50 °C překročit hodnoty uvedené v následující tabulce: 
 
Obsažený plyn Tlak při 50 °C 
Zkapalněný plyn nebo plynná směs s mezí zápalnosti na 
vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa 
1,2 MPa 
Zkapalněný plyn nebo plynná směs, které nemají mez 
zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním 
tlaku 101,3 kPa 1,32 MPa 
Stlačený plyn nebo plyny rozpuštěné pod tlakem, které 
nemají mez zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 °C a 
standardním tlaku 101,3 kPa  1,5 MPa“.  

32016L2037 Čl. 1 písm. b) b) Bod 3.1.2 se nahrazuje tímto:  
„3.1.2 Tlak v aerosolovém rozprašovači při 50 °C nesmí překročit hodnoty 
uvedené v následující tabulce, v závislosti na plynu obsaženém v aerosolovém 
rozprašovači:  
Obsažený plyn Tlak při 50 °C  
Zkapalněný plyn nebo plynná směs s mezí zápalnosti na vzduchu při teplotě 20 
°C a standardním tlaku 1,013 bar. 12 bar  
Zkapalněný plyn nebo plynná směs, které nemají mez zápalnosti na vzduchu při 
teplotě 20 °C a standardním tlaku 1,013 bar. 13,2 bar  
Stlačený plyn nebo plyny rozpuštěné pod tlakem, které nemají mez zápalnosti na 
vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 1,013 bar. 15 bar“ 

Čl. II Účinnost 
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 12. února 2018. 

32016L2037 Čl. 2 odst. 1 1. Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné pro 
dosažení souladu s touto směrnicí do 12. prosince 2017. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.  
Použijí tyto předpisy ode dne 12. února 2018.  
Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo 
musí být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si 
stanoví členské státy. 

 
 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32016L2037 SMĚRNICE KOMISE (EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde o 

maximální povolený tlak aerosolových rozprašovačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označování nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí 
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