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REPUBLIKA

Rozeslána dne 23. března 2020

Cena Kč 37,-

o B S A H:
120. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního
televizního vysílání ze standardu DVB-T na standard DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB- T2)
121. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Sbírka zákonů

Strana 1034

č.

120 / 2020

Částka 44

120
NAŘÍZENÍ

VLÁDY

ze dne 19. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády
zemského digitálního

televizního

č.

199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu

vysílání ze standardu

(nařízení vlády o Technickém plánu přechodu

Vláda nařizuje podle čl. II bodu 1 zákona
25212017 Sb., kterým se mění zákon č. 127/2005
Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů,
a zákon
483/1991 Sb., o České televizi, ve znění
pozdějších předpisů:
č,

č.

Čl. I
Za § 11 nařízení vlády
199/2018 Sb., o Technickém plánu přechodu zemského digitálního televizního vysílání ze standardu DVB- T na standard
DVB-T2 (nařízení vlády o Technickém plánu přechodu na standard DVB- T2), se vkládá nový § 11a,
který včetně nadpisu zní:
č,

DVB- T na standard
na standard

DVB- T2

DVB- T2)

,,§ 11a
Dočasné přerušení procesu přechodu
zemského digitálního televizního vysílání
ze standardu DVB- T na standard DVB- T2
Lhůty pro vypnutí vysílače DVB- T uvedené
v přílohách
1 až 4, pokud má být vypnutí provedeno do měsíců března až června 2020, se nepoužijí, s výjimkou lhůty pro vypnutí vysílače DVB- T
velkého výkonu "JIHLA VA kanál 30" uvedeného
pod poř. č. 9 v příloze
3 k tomuto nařízení.".
č.

č.

ČI. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vy~
hlášení.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.
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121
NAŘÍZENÍ

VLÁDY

ze dne 9. března 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně
a doplnění některých zákonů, ve znění zákona
71/2000 Sb., zákona
205/2002 Sb. a zákona
34/2011 Sb., (dále jen "zákon") k provedení § 2
písmo d), § 12 a 13 zákona:
č.

č.

č.

ČI. I
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., nařízení vlády č. 101/2018 Sb. a nařízení vlády č. 146/2019 Sb., se mění takto:
1. V § 1 se slova "příslušný předpis" nahrazují
slovy "příslušné předpisy".

látek

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatné řádky doplňují věty
"Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU)
2019/1845 ze dne 8. srpna 2019, 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
bis(2-ethylhexyl)-ftalát (DEHP) v některých pryževých dílech používaných v motorech.
Směrnice Komise v přenesené pravomoci (EU) 2019/
/1846 ze dne 8. srpna 2019, 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 olovo v pájkách používaných v některých spalovacích motorech.".
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3. V příloze č. 2 se doplňují položky 43 a 44,
které znějí:
"
43

Bis(2-ethylhexyl)-ftalát

pryžových dílech v motorech

Platnost do 21. července 2024

pro použití v zařízeních, jež nejsou určena výhradně pro

pro elektrozařízení podle § 2

použití spotřebitelem, pokud žádné měkčené plastové

odst. 2 písmoj).

V

materiály nepřicházejí do styku s lidskou sliznicí nebo do
dlouhodobého styku s lidskou kůží a hodnota koncentrace
bis(2-ethylhexyl)- ftalátu nepřesahuje:
a) 30 % hmotnostních kaučuku v případě
1. povrchové úpravy těsnících kroužků,
2. celopryžových těsnících kroužků, nebo
3. pryžových
složených

dílů, které JSou součástí

z alespoň

3

součástí

sestav

připojených

k motoru a využívajících elektrický, mechanický
nebo hydraulický pohon, nebo
b) 10 % hmotnostních kaučuku v případě dílů s obsahem
kaučuku, které nejsou uvedeny v písmenu a).
Pro účely této položky se "dlouhodobým stykem s lidskou
kůží" rozumí nepřetržitý styk o délce více než 10 minut
nebo přerušovaný styk o délce více než 30 minut denně.
44

Olovo v pájkách pro čidla, ovládací prvky a řídicí

Platnost do 21. července 2024

jednotky

pro elektrozařízení podle § 2

motoru ve spalovacích

motorech

v oblasti

působnosti nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
ze dne 14. září 2016 o požadavcích na mezní hodnoty
emisí plynných a tuhých znečišťujících látek a schválení
typu

spalovacích

motorů

v

strojích, o změně nařízení (EU)

nesilničních
Č.

mobilních

1024/2012 a (EU)

Č.

167/2013 a o změně a zrušení směrnice 97/68/ES, jež jsou
instalovány v zařízeních provozovaných ve stabilní poloze
a určených pro profesionální použití, ale používaných

odst. 2 písmoj).
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jinými uživateli.

"
ČI. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. května
2020.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Strana 1038

Sbírka zákonů 2020

Částka 44

Částka 44

Sbírka zákonů 2020

Strana 1039

Strana 1040

Částka 44

Sbírka zákonů 2020

UPOZORNĚNÍ ODBĚRATELŮM
Tato částka je rozesílána přednostně

před částkou 43/2020 Sb.

Redakce

20

ISSN

1211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. O., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10,14901 Praha 415, telefon: 272 927011, fax: 974 887395 - Redakce:
Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 - Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků - Walstead Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 69002 Břeclav, tel.: 516205175,
e-mail: sbirky@walstead-moraviapress.com. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku
a je od předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na
základě počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2020 činí 6 000,- Kč) - Vychází podle potřeby - Distribuce: Walstead Moraviapress s. r. o.,
U Póny 3061,69002 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) - 516 205 175, objednávky - knihkupci - 516 205 175,
e-mail-sbirky@Walstead-moraviapress.com. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz - Drobný prodej - Brno: Ing. Jiří Hrazdil, Vranovská 16,
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie lBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov: DDD Knihkupectví - Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství - Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28; Olomouc: Zdeněk
Chumchal - Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk,
nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 9:
DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s.r.o., Vinohradská 190, MONITOR CZ, s.r.o., Třebohostická 5,
tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475259029, KARTO ON, s. r. o., Klíšská 3392/37 -vazby
sbírek tel. a fax: 475501773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Zižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 - Vazby
Sbírek, tel.: 415 712 904. Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky
nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho
zálohy. Cástky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou
prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Od štěpný závod
Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

