
III. 

N á v r h 

NAŘÍZENÍ VLÁDY 

ze dne … 2018, 

kterým se zrušuje nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na osobní ochranné prostředky, a nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na spotřebiče plynných paliv 

 

 Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen „zákon“), ve znění zákona 
č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Zrušovací ustanovení 

§ 1 

Zrušují se: 

1. Nařízení vlády č. 21/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na osobní ochranné 
prostředky. 

CELEX: 32016R0425 

2. Nařízení vlády č. 22/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na spotřebiče 
plynných paliv. 

CELEX: 32016R0426 

 

ČÁST DRUHÁ 

Přechodná ustanovení 

§ 2 

 1. Osobní ochranné prostředky, jež jsou ve shodě s nařízením vlády č. 21/2003 Sb., mohou 
být nadále dodávány na trh, pokud byly uvedeny na trh do jednoho roku ode dne nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. 

2. Notifikované osoby podle § 11 odst. 8 zákona, ve znění pozdějších předpisů, pověřené 
k činnostem při posuzování shody osobních ochranných prostředků stanovených nařízením 
vlády č. 21/2003 Sb., mohou nadále vykonávat činnost po dobu jednoho roku ode dne nabytí 
účinnosti tohoto nařízení. 
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3. Platné certifikáty ES přezkoušení typu a jiné dokumenty vydané notifikovanými osobami 
podle nařízení vlády č. 21/2003 Sb. zůstávají v platnosti po dobu pěti let ode dne nabytí 
účinnosti tohoto nařízení, pokud v nich není stanovena platnost kratší. 

CELEX: 32016R0425 

 4. Spotřebiče plynných paliv, jež jsou ve shodě s nařízením vlády č. 22/2003 Sb., mohou být 
nadále dodávány na trh nebo uváděny do provozu, pokud byly uvedeny na trh přede dnem 
účinnosti tohoto nařízení. 

CELEX: 32016R0426 

 

ČÁST TŘETÍ 

Účinnost 

§ 4 

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 21. dubna 2018. 

CELEX: 32016R0425 

CELEX: 32016R0426 

 

 

Předseda vlády: 

 

 

Ministr průmyslu a obchodu: 
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