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Navrhovaný právní předpis  

 
Odpovídající předpis EU  

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

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

apod.) 

Obsah 

§ 1 bod 1. Zrušují se: 

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

 

32016R0425 
 

Čl. 46 
 

Zrušení  
Směrnice 89/686/EHS se zrušuje 
s účinkem ode dne 21. dubna 
2018.  
Odkazy na zrušenou směrnici se 
považují za odkazy na toto 
nařízení v souladu se srovnávací 
tabulkou v příloze X. 

§ 1 bod 2. Zrušují se: 

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

32016R0426 Čl. 45 Zrušení  
Směrnice 2009/142/ES se zrušuje 
od 21. dubna 2018.  
Odkazy na zrušenou směrnici se 
považují za odkazy na toto 
nařízení v souladu se srovnávací 
tabulkou obsaženou v příloze VI. 

§ 2 body 1. až 3. 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. 
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. 

32016R0425 
 

Čl. 47 Přechodná ustanovení  
1. Aniž je dotčen odstavec 2, 
nesmějí členské státy bránit tomu, 
aby byly na trh dodávány 
výrobky, na něž se vztahuje 
směrnice 89/686/EHS, které jsou 
s uvedenou směrnicí ve shodě a 
které byly uvedeny na trh před 
21. dubnem 2019.  
2. Certifikáty ES přezkoušení 
typu a rozhodnutí o schválení 
vydané podle směrnice 
89/686/EHS zůstávají v platnosti 
do 21. dubna 2023, pokud jejich 
platnost neskončí před uvedeným 
dnem. 
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§ 2 bod 4. 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. 

32016R0426 Čl. 44 Přechodná ustanovení  
1. Členské státy nesmí bránit 
tomu, aby byly na trh dodávány 
nebo uváděny do provozu 
spotřebiče, na které se vztahuje 
směrnice 2009/142/ES a které 
jsou s uvedenou směrnicí ve 
shodě a byly uvedeny na trh před 
21. dubnem 2018.  
2. Členské státy nesmí bránit 
tomu, aby byla na trh dodávána 
vybavení, na která se vztahuje 
směrnice 2009/142/ES a která 
jsou s uvedenou směrnicí ve 
shodě a byla uvedena na trh před 
21. dubnem 2018. 

§ 3 Toto nařízení nabývá účinnosti 
dnem 21. dubna 2018. 

32016R0425 
 

Čl. 48 odst. 2 2. Toto nařízení se použije ode 
dne 21. dubna 2018, s výjimkou:  
a) článků 20 až 36 a článku 44, 
které se použijí ode dne 21. října 
2016, a  
b) čl. 45 odst. 1, který se použije 
ode dne 21. března 2018. 

32016R0426 Čl. 46 odst. 2 2. Toto nařízení se použije ode 
dne 21. dubna 2018, s výjimkou  
a) článků 4, 19 až 35 a 42 a 
přílohy II, které se použijí ode 
dne 21. října 2016; a  
b) čl. 43 odst. 1, který se použije 
ode dne 21. března 2018. 

 
 

Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32016R0425 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 ze dne 9. 

března 2016 o osobních ochranných prostředcích a o zrušení 
směrnice Rady 89/686/EHS 

32016R0426 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. 
března 2016 o spotřebičích plynných paliv a o zrušení směrnice 
2009/142/ES  
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