
V. 

 

Platné znění příslušných ustanovení nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických 

požadavcích na hračky, ve znění pozdějších předpisů, s vyznačením navrhovaných změn 

a doplnění 

 

§ 1 

Předmět úpravy  

Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo 

použitelný předpis Evropské unie4) a upravuje technické požadavky na hračky a podmínky 

pro jejich uvádění na trh. 

________________ 
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 2014/79/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. 

Směrnice Komise (EU) 2015/2115 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních 

hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o formamid. 

Směrnice Komise (EU) 2015/2116 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních 

hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o benzisothiazolinon. 

Směrnice Komise (EU) 2015/2117 ze dne 23. listopadu 2015, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních 

hodnot pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o chloromethylisothiazolinon a methylisothiazolinon, jak 

samostatně, tak v poměru 3:1. 

Směrnice Rady (EU) 2017/738 ze dne 27. března 2017, kterou se za účelem přizpůsobení technickému pokroku 

mění příloha II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o olovo. 

Směrnice Komise (EU) 2017/774 ze dne 3. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot 

pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o fenol. 

Směrnice Komise (EU) 2017/898 ze dne 24. května 2017, kterou se za účelem přijetí zvláštních limitních hodnot 

pro chemické látky použité v hračkách mění dodatek C přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/48/ES o bezpečnosti hraček, pokud jde o bisfenol A. 

Směrnice Komise (EU) 2018/725 ze dne 16. května 2018, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a 

technickému vývoji mění příloha II část III bod 13 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o 

bezpečnosti hraček, pokud jde o chrom VI. 
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Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 86/2011 Sb. 

 

III. Chemické vlastnosti 

 

12. Aniž jsou dotčeny body 3, 4 a 5, nesmějí být u hraček nebo součástí hraček překročeny 

tyto migrační limity: 

Prvek mg/kg 

v suchém, drobivém, 

práškovitém nebo 

poddajném materiálu 

hračky 

mg/kg 

v tekutém nebo 

viskózním materiálu 

hračky 

mg/kg 

v seškrábnutém 

materiálu hračky 

Hliník 5 625                   1 406 70 000 

Antimon                  45 11,3 560 

Arzen                   3,8 0,9 47 

Baryum                1 500 375 18 750 

Bor 1 200 300 15 000 

Kadmium 1,3 0,3 17 

Chrom (III) 37,5 9,4 460 

Chrom (VI) 0,02 0,005 0,2 0,053 

Kobalt 10,5 2,6 130 

Měď 622,5 156 7 700 

Olovo 2,0  0,5 23 

Mangan 1 200 300 15 000 

Rtuť 7,5 1,9 94 

Nikl 75 18,8 930 

Selen 37,5 9,4 460 

Stroncium 4 500 1 125 56 000 

Cín 15 000 3 750 180 000 

Organický cín 0,9 0,2 12 

Zinek 3 750 938 46 000 
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