
VI. 

Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU  

 

Název: Nařízení vlády, kterým se mění návrh nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických  

zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb.  
 

 

 

Navrhovaný právní předpis  

 

Odpovídající předpis EU  

Ustanovení  Obsah Celex č. Ustanovení  Obsah 

§ 2 odst. 3 

písm. k) 

k) píšťalové varhany 32017L2102 

 

 

Čl. 1 odst. 1 

písm. b) 

 

b) v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní: 

„k) píšťalové varhany.“; 

§ 3 písm. i) i) nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně 

k profesionálnímu použití stroj s vlastním zdrojem energie nebo 

stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož 

provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně 

souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a který je 

určen výlučně k profesionálnímu použití.  

 

32017L2102 

 

Čl. 1 odst. 2 2) v článku 3 se bod 28 nahrazuje tímto:  

28) „nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k 

profesionálnímu použití“ stroj s vlastním zdrojem energie nebo stroj 

s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož provoz 

vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý 

pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a jenž je určen výlučně 

k profesionálnímu použití. 

 

§ 4 odst. 4 (4) Odstavec 1 se použije na zdravotnické prostředky4) a na 

monitorovací a řídicí přístroje uvedené na trh od 22. července 

2014, na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro5) uvedené 

na trh od 22. července 2016,  na průmyslové monitorovací a řídicí 

přístroje uvedené na trh od 22. července 2017 a na elektrozařízení 

podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. července 2019. 

Omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP se vztahuje na 

zdravotnické prostředky4), včetně zdravotnických prostředků in 

vitro5) a na monitorovací a řídicí přístroje včetně průmyslových 

monitorovacích a řídicích přístrojů uvedené na trh od 22. července 

2021. 

 

32017L2102 

 

Čl. 1 odst. 3 

písm. a) 

článek 4 se mění takto: 

a) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 

„3.Odstavec 1 se použije na zdravotnické prostředky a na 

monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh od 22. července 

2014, na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro uvedené na 

trh od 22. července 2016, na průmyslové monitorovací a kontrolní 

přístroje uvedené na trh od 22. července 2017 a na všechna ostatní 

EEZ nespadající do oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES a 

uvedená na trh od 22. července 2019.“; 

§ 4 odst. 5 

písm. g) 

g) elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh před 

22. červencem 2019. 

 

 

 

32017L2102 

 

Čl. 1 odst. 3 

písm. b) 

b) v odstavci 4 se vkládá nové písmeno, které zní:  

„ea) všech ostatních EEZ nespadajících do oblasti působnosti 

směrnice 2002/95/ES a uvedených na trh před 22. červencem 

2019;“; 
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§ 4 odst. 6 „(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, 

pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného 

uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel 

je o opětovném použití dílů informován a tyto opětovně použité 

náhradní díly jsou získané 

a) z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a 

použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 

2016, 

b) ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a řídících 

přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a použité 

v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2024, 

c) z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 

uvedených na trh před 22. červencem 2016 a použité 

v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026, 

d) z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů 

uvedených na trh před 22. červencem 2017 a použité 

v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a 

e) z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) a uvedených na trh 

před 22. červencem 2019 a použité v elektrozařízeních uvedených 

na trh před 22. červencem 2029.“. 

 

32017L2102 

 

Čl. 1 odst. 3 

písm. c) 

c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5.Pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci 

kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi 

podniky a spotřebitel je o opětovném použití náhradních dílů 

informován, nepoužije se odstavec 1 na opětovně použité náhradní 

díly:  

a) získané z EEZ uvedených na trh před 1. červencem 2006 a 

použité v EEZ uvedených na trh před 1. červencem 2016;  

b) získané ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a 

kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a 

použité v EEZ uvedených na trh před 22. červencem 2024;  

c) získané z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 

uvedených na trh před 22. červencem 2016 a použité v EEZ 

uvedených na trh před 22. červencem 2026; 

d) získané z průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů 

uvedených na trh před 22. červencem 2017 a použité v EEZ 

uvedených na trh před 22. červencem 2027;  

e) získané z EEZ nespadajících do oblasti působnosti směrnice 

2002/95/ES a uvedených na trh před 22. červencem 2019 a použité v 

EEZ uvedených na trh před 22. červencem 2029.“; 

§ 15 § 15 se zrušuje 32017L2102 

 

Čl. 1 odst. 1 

písm. a) 

 

a) odstavec 2 se zrušuje; 

Příloha č. 2 Seznam použití olova, rtuti a šestimocného chromu, které lze 

používat za stanovených podmínek  

 
Číslo Použití Rozsah a doba platnosti 

9 b) 

Olovo v olověných ložiskových 
pánvích a pouzdrech 

v kompresorech obsahujících 

chladící látku v systémech 
vytápění, ventilace, klimatizace 

a chlazení 

Vztahuje se na elektrozařízení 

podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a 

j). Platnost do: 
a) 21. července 2023 pro 

diagnostické zdravotnické 
prostředky in vitro podle § 2 

odst. 2 písm. g), 

b) 21. července 2024 pro 
průmyslové monitorovací a 

řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 

písm. h) a pro elektrozařízení 
podle § 2 odst. 2 písm. j), 

c) 21. července 2021 pro 

ostatní podkategorie 

32017L1010 

32017L1011 

32017L1009 

32017L1975 

 

 

Příloha III V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 9 b) nahrazuje tímto: 

„9 b)  

Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v 

kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, 

ventilace, klimatizace a chlazení  

Týká se kategorií 8, 9 a 11; platí do: 

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

z kategorie 8, 

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní 

přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11,  

21. července 2021 pro ostatní podkategorie kategorií 8 a 9. 

 

9 b)-I  

Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v 

hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku 
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elektrozařízení podle § 2 odst. 
2 písm. g) a h) 

9 b)-I 

Olovo v olověných ložiskových 

pánvích a pouzdrech 

v hermetických spirálových 
kompresorech obsahujících 

chladící látku s deklarovaným 

elektrickým příkonem 9 kW nebo 
nižším v systémech vytápění, 

ventilace, klimatizace a chlazení 

(HVACR) 

Vztahuje se na velké 

spotřebiče pro domácnost. 

Platnost do 21. července 2019 

13 a) Olovo ve skle pro optické účely 

Vztahuje se na všechna 

elektrozařízení podle § 2 odst. 

2 písm. a) až j). Platnost do: 
a) 21. července 2023 pro 

diagnostické zdravotnické 

prostředky in vitro podle § 2 
odst. 2 písm. g), 

b) 21. července 2024 pro 

průmyslové monitorovací a 
řídicí přístroje podle § 2 odst. 2 

písm. h) a pro elektrozařízení 

podle § 2 odst. 2 písm. j), 
c) 21. července 2021 pro 

všechna ostatní elektrozařízení 

včetně podkategorií. 

13 b) 

Kadmium a olovo ve filtračním 

skle a skle používaném pro 

etalony odrazivosti 

Vztahuje se na elektrozařízení 

podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a 

j). Platnost do: 
a) 21. července 2023 pro 

diagnostické zdravotnické 

prostředky in vitro podle § 2 
odst. 2 písm. g), 

b) 21. července 2024 pro 

průmyslové monitorovací a 
řídící přístroje podle § 2 odst. 2 

písm. h) a pro elektrozařízení 

podle § 2 odst. 2 písm. j), 
c) 21. července 2021 pro 

ostatní podkategorie 

elektrozařízení podle § 2 odst. 

2 písm. g) a h) 

 

13 b)-I 
Olovo ve filtračním skle 

barveném ionty Vztahuje se na elektrozařízení 

podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a 
i). Platnost do 21. července 2021. 

13 b)-

II 

Kadmium v koloidně barvených 
filtračních sklech, kromě použití, 

která spadají do bodu 39 a 39 a) 

s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v 

systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR) 

Týká se kategorie 1; platí do 21. července 2019.“ 

 

 

 

 

 

 

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 13 a) nahrazuje tímto: 

„13 a) 

 Olovo ve skle pro optické účely  

Týká se všech kategorií; platí do: 

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

z kategorie 8,  

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní 

přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11, 

21. července 2021 pro všechny ostatní kategorie a podkategorie.“ 

 

 

 

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 13 b) nahrazuje tímto: 

„13 b)  

Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony 

odrazivosti  

Týká se kategorií 8, 9 a 11; platí do: 

21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in vitro 

z kategorie 8; 

21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní 

přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11; 

21. července 2021 pro ostatní podkategorie kategorií 8 a 9. 

 

13 b)-I  

Olovo ve filtračním skle barveném ionty 

Týká se kategorií 1 až 7 a 10; platí do 21. července 2021 pro 

kategorie 1 až 7 a 10.“ 

 

13 b)-II  

Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech; kromě použití, 
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této přílohy 

13 b)-

III 

Kadmium a olovo v glazurách 
používaných pro etalony 

odrazivosti 

39 a) 

Selenid kademnatý 
v polovodičových 

nanokrystalových kvantových 

obrazových bodech na bázi 
kadmia pro konverzi vlnové 

délky („downshifting“) pro 

použití v systémech vizualizace 
(< 0,2 μg Cd na mm2 plochy 

obrazovky) 

Vztahuje se na všechna 

elektrozařízení podle § 2 odst. 2 

písm. a) až j). Platnost do 31. 
října 2019 

 

která spadají do bodu 39 této přílohy. 

Týká se kategorií 1 až 7 a 10; platí do 21. července 2021 pro 

kategorie 1 až 7 a 10.“ 

 

V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 39 nahrazuje tímto: 

„39(a) 

Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových 

obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky 

(„downshifting“) pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd 

na mm2 plochy obrazovky) 

Platnost končí pro všechny kategorie 31. října 2019.“ 

 

Čl. II Toto nařízení nabývá účinnosti  

a) dnem 6. července 2018, pokud jde o čl. I body 1, 12 až 16, 

b) dnem 21. listopadu 2018, pokud jde o čl. I bod 2 a 17, a 

c) dnem 12. června 2019 pokud jde o čl. I body 3 až 11. 

 

 

32017L1009 

 

Čĺ. 2 odst. 2 Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 

Tyto předpisy použijí ode dne 6. července 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. 

32017L1010 

 

Čl. 2 odst. 1 

 

 

 

 

 

Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.  

Tyto předpisy použijí ode dne 6. července 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. 

32017L1011 

 

Čl. 2 odst. 1 Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Tyto předpisy 

použijí ode dne 6. července 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. 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSAY79PP4W)



 5 

32017L1975 

 

Čl. 2 odst. 1 Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 20. listopadu 

2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.  

Tyto předpisy použijí ode dne 21. listopadu 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. 

32017L2102 Čl. 2 odst. 1 Členské státy do 12. června 2019 uvedou v účinnost právní a správní 

předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. 

Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 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 

 

32017L1009 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se  

pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o 

výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti 

32017L1010 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému 

pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích a 

pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku 

32017L1011 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému 

pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro 

optické účely 

32017L1975 Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a 

technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia v 

určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace 

32017L2102 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 
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                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této 

směrnice. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 2 

odstavec 1 
Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. 

Tyto předpisy použijí ode dne 6. července 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. 

8993  

 

 

Pozn. pod 

čarou č. 1) 

Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 

 

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 

13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému 

pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve 

filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti 

NT 

 

 

PT 

 

       

Článek 2 

odstavec 2 
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 4 Tato směrnice je určena členským státům. 8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Příloha V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 13 b) nahrazuje tímto: 

„13 b)  

Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony 

odrazivosti  

Týká se kategorií 8, 9 a 11; platí do: 

- 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in 

vitro z kategorie 8; 

- 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní 

přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11; 

- 21. července 2021 pro ostatní podkategorie kategorií 8 a 9. 

 

13 b)-I  

Olovo ve filtračním skle barveném ionty 

Týká se kategorií 1 až 7 a 10; platí do 21. července 2021 pro 

kategorie 1 až 7 a 10.“ 

 

13 b)-II  

Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech; kromě použití, 

která spadají do bodu 39 této přílohy. 

8993 Příloha č. 2 „13 b)  

Kadmium a olovo ve filtračním skle a skle používaném pro etalony 

odrazivosti  

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). 

Platnost do: 

a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in 

vitro podle § 2 odst. 2 písm. g), 

b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje 

podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 

písm. j), 

c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle 

§ 2 odst. 2 písm. g) a h) 

 

13 b)-I  

Olovo ve filtračním skle barveném ionty 

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). 

Platnost do 21. července 2021 

 

13 b)-II  

PT  
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Celex: 32017L1009 Lhůta pro implementaci 6. 7. 2018 Úřední věstník                     L 153 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1009 ze dne 13. března 2017, kterou se  

pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, 

pokud jde o výjimku pro použití kadmia a olova ve filtračním skle a skle používaném pro etalony odrazivosti 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Týká se kategorií 1 až 7 a 10; platí do 21. července 2021 pro 

kategorie 1 až 7 a 10.“ 

 

13 b)-III  

Kadmium a olovo v glazurách používaných pro etalony odrazivosti. 

Týká se kategorií 1 až 7 a 10; platí do 21. července 2021 pro 

kategorie 1 až 7 a 10.“ 

 

Kadmium v koloidně barvených filtračních sklech; kromě použití, 

která spadají do bodu 39 této přílohy. 

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). 

Platnost do 21. července 2021 

 

13 b)-III  

Kadmium a olovo v glazurách používaných pro etalony odrazivosti. 

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až f) a i). 

Platnost do 21. července 2021 
 

       

       

       

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  8993 MPO Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 

4. Q 2017 2. Q 2018 6. 7. 2018 

2.        

3.        

4.        

5.        

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
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Celex: 32017L1010 Lhůta pro implementaci 6. 7. 2018 Úřední věstník                     L 153 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení 

technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro 

olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této 

směrnice. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 2 

odstavec 1 
Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.  

Tyto předpisy použijí ode dne 6. července 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. 

8993  

 

 

 

Pozn. pod 

čarou č. 1) 

Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 

 

 

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 

13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému 

pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro olovo v ložiskových pánvích 

a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku 

NT 

 

 

 

PT 

 

 

       

Článek 2 

odstavec 2 
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 4 Tato směrnice je určena členským státům. 8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Příloha V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 9 b) nahrazuje tímto: 

„9 b)  

Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v 

kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, 

ventilace, klimatizace a chlazení  

Týká se kategorií 8, 9 a 11; platí do: 

- 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in 

vitro z kategorie 8, 

- 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní 

přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11,  

- 21. července 2021 pro ostatní podkategorie kategorií 8 a 9. 

 

9 b)-I  

Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v 

hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku 

s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v 

systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR) 

Týká se kategorie 1; platí do 21. července 2019.“ 

8993 Příloha č. 2 

 
„9 b)  

Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v 

kompresorech obsahujících chladící látku v systémech vytápění, 

ventilace, klimatizace a chlazení  

Vztahuje se na elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. g), h) a j). 

Platnost do: 

a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in 

vitro podle § 2 odst. 2 písm. g), 

b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje 

podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 

písm. j), 

c) 21. července 2021 pro ostatní podkategorie elektrozařízení podle 

§ 2 odst. 2 písm. g) a h) 

 

9 b)-I  

Olovo v olověných ložiskových pánvích a pouzdrech v 

hermetických spirálových kompresorech obsahujících chladící látku 

s deklarovaným elektrickým příkonem 9 kW nebo nižším v 

systémech vytápění, ventilace, klimatizace a chlazení (HVACR)  

PT  
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Celex: 32017L1010 Lhůta pro implementaci 6. 7. 2018 Úřední věstník                     L 153 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1010 ze dne 13. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení 

technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro 

olovo v ložiskových pánvích a pouzdrech v některých kompresorech obsahujících chladící látku 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Vztahuje se na velké spotřebiče pro domácnost. Platnost do 21. 

července 2019 

       

       

       

       

 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  8993 MPO Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 

4. Q 2017 2. Q 2018 6. 7. 2018 

2.        

3.        

4.        

5.        

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
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Celex: 32017L1011 Lhůta pro implementaci 6. 7. 2018 Úřední věstník                     L 153 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení 

technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro 

použití olova ve skle pro optické účely 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této 

směrnice. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 2 

odstavec 1 
Členské státy nejpozději do 6. července 2018 přijmou a zveřejní 

právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění. Tyto předpisy 

použijí ode dne 6. července 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. 

8993  

 

 

Pozn. pod 

čarou č. 1) 

Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 

 

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 

15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení technickému 

pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití olova ve skle pro 

optické účely 

NT 

 

 

PT 

 

       

Článek 2 

odstavec 2 
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 
 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 4 Tato směrnice je určena členským státům. 8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Příloha V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 13 a) nahrazuje tímto: 

„13 a) 

 Olovo ve skle pro optické účely  

Týká se všech kategorií; platí do: 

- 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in 

vitro z kategorie 8,  

- 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a kontrolní 

přístroje z kategorie 9 a pro kategorii 11, 

- 21. července 2021 pro všechny ostatní kategorie a podkategorie.“ 

8993 Příloha č. 2 „13 a) 

 Olovo ve skle pro optické účely  

Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až 

j). Platnost do: 

a) 21. července 2023 pro diagnostické zdravotnické prostředky in 

vitro podle § 2 odst. 2 písm. g), 

b) 21. července 2024 pro průmyslové monitorovací a řídicí přístroje 

podle § 2 odst. 2 písm. h) a pro elektrozařízení podle § 2 odst. 2 

písm. j), 

c) 21. července 2021 pro všechna ostatní elektrozařízení včetně 

podkategorií“ 

PT  
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Celex: 32017L1011 Lhůta pro implementaci 6. 7. 2018 Úřední věstník                     L 153 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1011 ze dne 15. března 2017, kterou se pro účely přizpůsobení 

technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro 

použití olova ve skle pro optické účely 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

       

       

       

       

 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 
přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  8993 MPO Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 

4. Q 2017 2. Q 2018 6. 7. 2018 

2.        

3.        

4.        

5.        

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
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Celex: 32017L1975 Lhůta pro implementaci 20. 11. 2018 Úřední věstník                     L 281 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení 

vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o 

výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Článek 1 Příloha III směrnice 2011/65/EU se mění v souladu s přílohou této 

směrnice. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Článek 2 

odstavec 1 
Členské státy přijmou a zveřejní právní a správní předpisy nezbytné 

pro dosažení souladu s touto směrnicí nejpozději do 20. listopadu 

2018. Neprodleně sdělí Komisi jejich znění.  

Tyto předpisy použijí ode dne 21. listopadu 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. 

8993  

 

 

 

 

Pozn. pod 

čarou č. 1) 

Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 

 

 

 

Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. 

srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a 

technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o výjimku pro použití 

kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo 

(LED) v systémech vizualizace 

NT 

 

 

 

 

PT 

 

     NT  

Článek 2 

odstavec 2 
Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních 

právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti této směrnice. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

     NT  

Článek 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

     NT  

Článek 4 Tato směrnice je určena členským státům. 8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Příloha V příloze III směrnice 2011/65/EU se bod 39 nahrazuje tímto: 

„39(a) 

Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových 

obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky 

(„downshifting“) pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd 

na mm2 plochy obrazovky) 

Platnost končí pro všechny kategorie 31. října 2019.“ 

8993 Příloha č. 2 „39(a) 

Selenid kademnatý v polovodičových nanokrystalových kvantových 

obrazových bodech na bázi kadmia pro konverzi vlnové délky 

(„downshifting“) pro použití v systémech vizualizace (< 0,2 μg Cd 

na mm2 plochy obrazovky) 

Vztahuje se na všechna elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. a) až 

j). Platnost do 31. října 2019 

PT  
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Celex: 32017L1975 Lhůta pro implementaci 20. 11. 2018 Úřední věstník                     L 281 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/1975 ze dne 7. srpna 2017, kterou se pro účely přizpůsobení 

vědeckému a technickému pokroku mění příloha III směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/EU, pokud jde o 

výjimku pro použití kadmia v určitých barvu konvertujících diodách vyzařujících světlo (LED) v systémech vizualizace 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

       

       

       

 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 

datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 

datum předložení 

vládě  

Předpokládané 

datum nabytí 

účinnosti 

1.  8993 MPO Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 

4. Q 2017 2. Q 2018 21. 11. 2018 

2.        

3.        

4.        

5.        

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
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Celex: 32017L2102 Lhůta pro implementaci 12. 6. 2019 Úřední věstník                     L 305 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Čl. 1 odst. 1 

písm. a) 
Směrnice 2011/65/EU se mění takto:  8993 § 15 § 15 se zrušuje PT  

(čl. 2 odst. 2) 1) článek 2 se mění takto: 

a) odstavec 2 se zrušuje; 

     

Čl. 1 odst. 1 

písm. b) 
b) v odstavci 4 se doplňuje nové písmeno, které zní: 

„k) píšťalové varhany.“; 

8993 § 2 odst. 3 

písm. k) 

k) píšťalové varhany PT  

(čl. 2 odst. 4)       

Čl. 1 odst. 2 2) v článku 3 se bod 28 nahrazuje tímto: 8993 § 3 písm. i)  PT  

čl. 3 bod 28  „28) „nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně k 

profesionálnímu použití“ stroj s vlastním zdrojem energie nebo stroj 

s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož provoz 

vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či částečně souvislý 

pohyb mezi sledem pevných pracovních míst a jenž je určen výlučně 

k profesionálnímu použití.“; 

  i) nesilničním pojízdným strojem určeným výlučně 

k profesionálnímu použití stroj s vlastním zdrojem energie nebo 

stroj s trakčním pohonem napájený z externího zdroje, jehož 

provoz vyžaduje při práci buď mobilitu, nebo souvislý či 

částečně souvislý pohyb mezi sledem pevných pracovních míst 

a který je určen výlučně k profesionálnímu použití.  
 

  

Čl. 1 odst. 3 

písm. a) 
3) článek 4 se mění takto: 

a) odstavec 3 se nahrazuje tímto: 

8993 § 4 odst. 4  PT  

(čl. 4 odst. 3) „3.Odstavec 1 se použije na zdravotnické prostředky a na 

monitorovací a kontrolní přístroje uvedené na trh od 22. července 

2014, na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro uvedené na 

trh od 22. července 2016, na průmyslové monitorovací a kontrolní 

přístroje uvedené na trh od 22. července 2017 a na všechna ostatní 

EEZ nespadající do oblasti působnosti směrnice 2002/95/ES a 

uvedená na trh od 22. července 2019.“; 

  (4) Odstavec 1 se použije na zdravotnické prostředky4) a na 

monitorovací a řídicí přístroje uvedené na trh od 22. července 

2014, na diagnostické zdravotnické prostředky in vitro5) uvedené 

na trh od 22. července 2016,  na průmyslové monitorovací 

a řídicí přístroje uvedené na trh od 22. července 2017 a na 

elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedená na trh od 22. 

července 2019. Omezení látek DEHP, BBP, DBP a DIBP se 

vztahuje na zdravotnické prostředky4), včetně zdravotnických 

prostředků in vitro5) a na monitorovací a řídicí přístroje včetně 

průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů uvedené na trh 

od 22. července 2021. 
 

  

Čl. 1 odst. 3 

písm. b) 
b) v odstavci 4 se vkládá nové písmeno, které zní:  

„ea) všech ostatních EEZ nespadajících do oblasti působnosti 

směrnice 2002/95/ES a uvedených na trh před 22. červencem 

2019;“; 

8993 § 4 odst. 5 

písm. g) 

g) elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) uvedených na trh 

před 22. červencem 2019. 
 

PT  

(čl. 4 odst. 4)       

Čl. 1 odst. 3 

písm. c) 
c) odstavec 5 se nahrazuje tímto:  

„5.Pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci kontrolovatelného 

uzavřeného systému zpětného odběru mezi podniky a spotřebitel je o 

opětovném použití náhradních dílů informován, nepoužije se 

odstavec 1 na opětovně použité náhradní díly:  

a) získané z EEZ uvedených na trh před 1. červencem 2006 a použité 

8993 § 4 odst. 6 „(6) Odstavec 1 se nepoužije na opětovně použité náhradní díly, 

pokud se opětovné použití uskutečňuje v rámci 

kontrolovatelného uzavřeného systému zpětného odběru mezi 

podniky a spotřebitel je o opětovném použití dílů informován a 

tyto opětovně použité náhradní díly jsou získané 

a) z elektrozařízení uvedených na trh před 1. červencem 2006 a 

PT  
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Celex: 32017L2102 Lhůta pro implementaci 12. 6. 2019 Úřední věstník                     L 305 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

v EEZ uvedených na trh před 1. červencem 2016;  

b) získané ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a 

kontrolních přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a 

použité v EEZ uvedených na trh před 22. červencem 2024;  

c) získané z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 

uvedených na trh před 22. červencem 2016 a použité v EEZ 

uvedených na trh před 22. červencem 2026; 

 d) získané z průmyslových monitorovacích a kontrolních přístrojů 

uvedených na trh před 22. červencem 2017 a použité v EEZ 

uvedených na trh před 22. červencem 2027;  

e) získané z EEZ nespadajících do oblasti působnosti směrnice 

2002/95/ES a uvedených na trh před 22. červencem 2019 a použité v 

EEZ uvedených na trh před 22. červencem 2029.“; 

použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 1. červencem 

2016, 

b) ze zdravotnických prostředků nebo monitorovacích a 

řídících přístrojů uvedených na trh před 22. červencem 2014 a 

použité v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 

2024, 

c) z diagnostických zdravotnických prostředků in vitro 

uvedených na trh před 22. červencem 2016 a použité 

v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2026, 

d) z průmyslových monitorovacích a řídicích přístrojů 

uvedených na trh před 22. červencem 2017 a použité 

v elektrozařízeních uvedených na trh před 22. červencem 2027 a 

e) z elektrozařízení podle § 2 odst. 2 písm. j) a uvedených na 

trh před 22. červencem 2019 a použité v elektrozařízeních 

uvedených na trh před 22. červencem 2029.“. 
 

(čl. 4 odst. 5)       

Čl. 1 odst. 4 

písm. a) 
4) článek 5 se mění takto:  

a) v odstavci 2 se druhý pododstavec nahrazuje tímto:  

„V případě výjimek uvedených v příloze III k 21. červenci 2011, 

pokud není stanovena kratší doba, je maximální doba jejich 

platnosti, která může být prodloužena:  

a) pět let od 21. července 2011 u kategorií 1 až 7 a kategorie 10 

přílohy I; 

 b) sedm let od příslušných dnů uvedených v čl. 4 odst. 3 u kategorií 

8 a 9 přílohy I; a  

c) pět let od 22. července 2019 u kategorie 11 přílohy I.“; 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

(čl. 5 odst. 2 

druhý 

pododstavec) 

      

Čl. 1 odst. 4 

písm. b) 
b) v odstavci 4 se vkládá nové písmeno, které zní:  

„ba) do jednoho měsíce od obdržení žádosti předloží žadateli, 

členským státům a Evropskému parlamentu harmonogram přijímání 

svého rozhodnutí o žádosti;“; 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

(čl. 5 odst. 4)       

Čl. 1 odst. 4 

písm. c) 
c) v odstavci 5 druhém pododstavci se zrušuje první věta. 8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

(čl. 5 odst. 5 

druhý 

pododstavec) 
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Celex: 32017L2102 Lhůta pro implementaci 12. 6. 2019 Úřední věstník                     L 305 2017 Gestor MPO Zpracoval (jméno+datum): Mgr. Viktor Havlice, 20.4.2018 

Název: Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2102, kterou se mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání 

některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 

Schválil    (jméno+datum): Ing. Pavlína Kulhánková, 20.4.2018 

                                                                Právní předpis EU               Implementační předpisy ČR 
Ustanovení (článek,odst., 

písm., atd.) 

Citace ustanovení Číslo Sb. / ID Ustanovení (§, 

odst., písm., atd.) 

Citace ustanovení Vyhodnocení * 

 

Poznámka 

 

Čl. 2 odst. 1 1.Členské státy do 12. června 2019 uvedou v účinnost právní a 

správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto směrnicí. 

Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 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. 

8993  

 

Pozn. pod 

čarou č. 1) 

Nerelevantní z hlediska transpozice. 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2017/2102/EU, kterou se 

mění směrnice 2011/65/EU o omezení používání některých 

nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních 

NT 

 

PT 

 

       

Čl. 2 odst. 2 2.Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení 

vnitrostátních právních předpisů, které přijmou v oblasti působnosti 

této směrnice. 

 
 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Čl. 3 Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v 

Úředním věstníku Evropské unie. 

8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

Čl. 4 Tato směrnice je určena členským státům. 8993  Nerelevantní z hlediska transpozice. NT  

       

 

 

Rekapitulace platných předpisů a legislativních návrhů, jejichž prostřednictvím je implementován předpis  ES/EU 

 

 

1. Seznam platných předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř. č Číslo.Sb. Název předpisu Účinnost předpisu 

1.     

 

 

2. Seznam návrhů předpisů ČR (úplné názvy). 

Poř.č. Číslo ID Předkladatel Název návrhu předpisu Předpokládané 
datum zahájení 

přípravy / stav 

přípravy 

Předpokládané 
datum předložení 

vládě  

Předpokládané 
datum nabytí 

účinnosti 

1.  8993 MPO Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek 

v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění nařízení vlády č. 391/2016 Sb. 

4. Q 2017 2. Q 2018 12. 6. 2019 

2.        

 

3. Poznámky  
Poř.č. Text poznámky 
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