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II.
Návrh
VYHLÁŠKA
ze dne … 2019,
kterou se mění vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků
spojených se spotřebou energie
Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb.,
o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012
Sb., zákona č. 310/2013 Sb. a zákona č. 103/2015 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 1, §
8a odst. 1, § 8a odst. 2 písm. a), § 8a odst. 3 písm. b), d) a e), § 8a odst. 5 a § 8a odst. 6 zákona:

Čl. I

Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených
se spotřebou energie, se mění takto:
1.
V úvodní větě vyhlášky se text „§ 14 odst. 5“ nahrazuje textem „§ 14 odst. 4“, text „§ 8 odst.
2 písm. a) a g), § 8 odst. 3 písm. b) a d), § 8 odst. 4 písm. b) a c), § 8 odst. 7,“ se zrušuje a text „§ 8a
odst. 3 písm. d) a e)“ se nahrazuje textem „§ 8a odst. 3 písm. b), d) a e), § 8a odst. 5“.
V § 1 úvodní část ustanovení včetně poznámek pod čarou č. 1 a 3 zní:
„Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný
předpis Unie3) a upravuje
_______
1)
Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS,
pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou
pro domácnost.
Směrnice Komise 2006/80/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a
Rumunska upravují některé směrnice v oblasti energetiky.
Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské
republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky
Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro
určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti,
o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.
3)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se
stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.“.
CELEX 31996L0060

2.
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3.
V § 1 písm. a) se slova „výrobků spojených se spotřebou energie“ nahrazují slovy
„kombinovaných praček se sušičkou“, za slovo „měření,“ se vkládají slova „údaje požadované při
prodeji na dálku a“ a slova „a seznam výrobků spojených se spotřebou energie“ se zrušují.
CELEX 31996L0060
4.
V § 1 písm. b) se slova „a seznam výrobků spojených se spotřebou energie“ zrušují.
CELEX 32009L0125
5.

§ 2 se včetně nadpisu zrušuje.

6.
V § 3 se slova „jednotlivé typy výrobků spojených se spotřebou energie stanovené v § 2 odst.
1 je uvedeno v přímo použitelných předpisech Evropské unie, jejichž seznam je uveden v příloze
č. 1 k této vyhlášce a pro jednotlivé typy výrobků spojených se spotřebou energie stanovené
v § 2 odst. 2 je uvedeno v přílohách č. 2 až 6“ nahrazují slovy „kombinované pračky se sušičkou
jsou uvedeny v příloze č. 1“.
7.

§ 4 se včetně nadpisu zrušuje.

8.
V § 5 odst. 1 se slova „Evropské unie“ nahrazují slovy „Unie upravující požadavky
na ekodesign4)“.
Poznámka pod čarou č. 4 zní:
„Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice
Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby
elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v
pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na
ekodesign jednoduchých set-top-boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009,
kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na
ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.“.
CELEX 32009L0125
9.
V § 5 odst. 2, § 6 odst. 1 a § 7 odst. 1 a 2 se slova „Evropské unie“ nahrazují slovy „Unie
upravujícím požadavky na ekodesign4)“.
CELEX 32009L0125
10.
V § 5 odst. 3 se číslo „8“ nahrazuje číslem „2“.
CELEX 32009L0125
11.
V § 5 odst. 4 písm. f) se slova „právní předpisy Evropské unie“ nahrazují slovy „předpisy
Unie“.
CELEX 32009L0125

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

12.
V § 6 odst. 1 se číslo „9“ nahrazuje číslem „3“.
CELEX 32009L0125
13.
V § 6 odst. 2 se slova „Evropské unie“ nahrazují slovy „Unie upravujícího požadavky na
ekodesign4)“.
CELEX 32009L0125
14.
Přílohy č. 1 a 2 se zrušují.
Dosavadní přílohy č. 3 až 9 se označují jako přílohy č. 1 až 7.
CELEX 31996L0060
15.
V příloze č. 1 nadpis zní:
„Kombinované pračky se sušičkou“.
16.
V příloze č. 1 bodě 1 se slova „pračky kombinované se sušičkou“ nahrazují slovy
„kombinované pračky se sušičkou“.
CELEX 31996L0060
17.
V příloze č. 1 bodu 4 se text „§ 4“ nahrazuje textem „§ 3“.
CELEX 31996L0060
18.

V příloze č. 1 se slova „Další obsah přílohy č. 3“ nahrazují slovy „Další obsah přílohy č. 1“.

19.
Přílohy č. 2 až 5 se zrušují.
Dosavadní přílohy č. 6 a 7 se označují jako přílohy č. 2 a 3.
CELEX 32009L0125
20.
V příloze č. 3 v části „Interní kontrola návrhu“ v odstavci 1 a odstavci 2 písm. c) a v části
„c.2) Dokumentace k výrobku obsahuje zejména“ v bodě 3 a 4 se slova „Evropské unie“ nahrazují
slovy „Unie upravujícím požadavky na ekodesign4)“.
CELEX 32009L0125
21.
V příloze č. 3 v části „Interní kontrola návrhu“ v odstavci 2 písm. e), v části „Systém řízení
pro posuzování shody“ v odstavci 2 úvodní části ustanovení, v odstavci 2 písm. a), v části „c.2)
Dokumentace k výrobku obsahuje zejména“ v bodě 5 a v části „Výrobce“ v bodě 1 se slova „Evropské
unie“ nahrazují slovy „Unie upravujícího požadavky na ekodesign4)“.
CELEX 32009L0125
22.
V příloze č. 3 v části „Interní kontrola návrhu“ v odstavci 2 písm. f) se slovo „výrobků“
nahrazuje slovem „výrobku“.
CELEX 32009L0125
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23.
V příloze č. 3 v části „Systém řízení pro posuzování shody“ v odstavci 2 písm. a) se slova
„Evropské unie“ nahrazují slovy „Unie upravující požadavky na ekodesign4)“.
CELEX 32009L0125
24.
V příloze č. 3 v části „c.2) Dokumentace k výrobku obsahuje zejména“ v bodě 6 se slovo
„funkcí“ nahrazuje slovem „funkcích“.
CELEX 32009L0125
Čl. II
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

