Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
Č E SKÁ R EP UBLI KA
Částka 45

Rozeslána dne 31. května 2018

Cena Kč 33,–

O B S A H:
85. R o z h o d n u t í prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí
a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy
a zastupitelstev jeho městských částí
86. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, ve znění
pozdějších předpisů
87. S d ě l e n í Ministerstva financí o vydání výměru MF č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro
rok 2018
88. S d ě l e n í Ministerstva práce a sociálních věcí o uložení kolektivních smluv vyššího stupně
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R O Z H O D N U TÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY
ze dne 23. května 2018
o vyhlášení voleb do Senátu Parlamentu České republiky, do zastupitelstev obcí a zastupitelstev
městských obvodů a městských částí ve statutárních městech a do zastupitelstva hlavního města Prahy
a zastupitelstev jeho městských částí

I.
Podle čl. 63 odst. 1 písm. f), čl. 16 odst. 2 a s přihlédnutím k čl. 17 odst. 1 ústavního zákona č. 1/1993
Sb., Ústava České republiky, a podle § 1 odst. 3 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České
republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
vyhlašuji volby
do Senátu Parlamentu České republiky
ve volebních obvodech č. 2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44, 47, 50, 53, 56, 59, 62, 65, 68, 71,
74, 77, 80 a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.
II.
Podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
vyhlašuji volby
do zastupitelstev obcí a zastupitelstev městských obvodů a městských částí ve statutárních městech
a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.
III.
Na základě § 123 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a podle § 3 odst. 1 zákona č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů,
vyhlašuji volby
do zastupitelstva hlavního města Prahy a zastupitelstev jeho městských částí
a stanovím dny jejich konání na pátek 5. října a sobotu 6. října 2018.

Prezident republiky:
Zeman v. r.
Předseda vlády:
Babiš v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 9. května 2018,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky,
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
č. 205/2002 Sb. a zákona č. 34/2011 Sb.:

Čl. I
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických
požadavcích na hračky, ve znění nařízení vlády
č. 24/2013 Sb., nařízení vlády č. 339/2013 Sb., nařízení vlády č. 151/2015 Sb. a nařízení vlády č. 97/
/2017 Sb., se mění takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „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.“.
2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „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.“.
3. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „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.“.

4. V příloze č. 2 části III. bodě 12 v tabulce se
položka
„
Olovo

13,5

3,4

160
“

nahrazuje položkou
„
Olovo

2,0

0,5

23
“.

5. V příloze č. 2 dodatku C v tabulce se u položky „Bisfenol A“ ve třetím sloupci číslo „0,1“ nahrazuje číslem „0,04“.
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6. V příloze č. 2 dodatku C se na konci tabulky
doplňuje položka, která zní:
„
Fenol

108-95-2

5 mg/l (migrační limit)
v polymerických materiálech
v souladu s metodami stanovenými
v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005.
10 mg/kg (limit obsahu) jako konzervační
látka v souladu s metodami stanovenými
v normách EN 71-10:2005 a EN 71-11:2005
“.

Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 28. říj-

na 2018, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 6,
která nabývají účinnosti dnem 4. listopadu 2018,
a čl. I bodů 3 a 5, která nabývají účinnosti dnem
26. listopadu 2018.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
Ing. Hüner v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva financí
ze dne 24. května 2018
o vydání výměru MF č. 02/2018,
kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami pro rok 2018

Ministerstvo financí podle ustanovení § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších
předpisů, sděluje, že dne 10. května 2018 vydalo výměr č. 02/2018, kterým se mění seznam zboží s regulovanými cenami vydaný výměrem č. 01/2018 pro rok 2018. Výměr je publikován v Cenovém věstníku částka
05/2018 ze dne 11. května 2018 a nabývá účinnosti 1. září 2018.

Ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
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SDĚLENÍ
Ministerstva práce a sociálních věcí
ze dne 11. května 2018
o uložení kolektivních smluv vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí sděluje, že byly u něj uloženy tyto kolektivní smlouvy vyššího
stupně:
1. Dodatek č. 1 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2016 – 2017, uzavřený dne 24. 1. 2018 mezi
smluvními stranami
Odborovým svazem dřevozpracujících odvětví, lesního a vodního hospodářství v ČR
a
Asociací lesnických a dřevozpracujících podniků.
2. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období – 1. 1. 2017 – 31. 12. 2019 (oblast obchodu), uzavřená
dne 13. 2. 2018 mezi smluvními stranami
Českomoravským odborovým svazem pohostinství, hotelů a cestovního ruchu
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.
3. Kolektivní smlouva vyššího stupně na období – 1. 1. 2017 – 31. 12. 2018 (oblast cestovního ruchu),
uzavřená dne 17. 10. 2017 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem pracovníků obchodu
a
Svazem obchodu a cestovního ruchu ČR.
4. Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2017 – 2020, uzavřený dne 18. 12. 2017 mezi
smluvními stranami
Odborovým svazem ECHO
a
Svazem chemického průmyslu ČR.
5. Dodatek č. 2 ke kolektivní smlouvě vyššího stupně na roky 2016 – 2019, uzavřený dne 4. 4. 2018 mezi
smluvními stranami
Odborovým svazem Stavba ČR,
Odborovým svazem pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy
a
Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.
6. Kolektivní smlouva vyššího stupně na rok 2018, uzavřená dne 24. 1. 2018 mezi smluvními stranami
Odborovým svazem KOVO
a
Asociací leteckých a kosmických výrobců ČR.

Ministryně:
Ing. Němcová, MBA, v. r.
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