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VYHLÁŠKA

ze dne 5. dubna 2013,

kterou se mění vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných látek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb.

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 3
odst. 2 zákona č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění
biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně
některých souvisejících předpisů, ve znění zákona
č. 297/2008 Sb. a zákona č. 342/2011 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 343/2011 Sb., o seznamu účinných lá-
tek, ve znění vyhlášky č. 313/2012 Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se doplňují
věty
„Směrnice Komise 2012/38/EU ze dne 23. listopadu
2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky
(Z)-trikos-9-en do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/40/EU ze dne 26. listopadu
2012, kterou se opravuje příloha I směrnice Evrop-
ského parlamentu a Rady 98/8/ES o uvádění biocidních
přípravků na trh.
Směrnice Komise 2012/41/EU ze dne 26. listopadu
2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky ky-
selina nonanová do přílohy I uvedené směrnice rozší-
řilo na typ přípravku 2.
Směrnice Komise 2012/42/EU ze dne 26. listopadu
2012, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky kya-
novodík do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2012/43/EU ze dne 26. listopadu
2012, kterou se mění některá záhlaví v příloze I směr-
nice Evropského parlamentu a Rady 98/8/ES.
Směrnice Komise 2013/3/EU ze dne 14. února 2013,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/8/ES tak, aby se zařazení účinné látky thia-
methoxam do přílohy I uvedené směrnice rozšířilo na
typ přípravku 18.
Směrnice Komise 2013/4/EU ze dne 14. února 2013,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky dide-
cyldimethylamoniumchlorid do přílohy I uvedené
směrnice.
Směrnice Komise 2013/5/EU ze dne 14. února 2013,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky pyri-
proxyfen do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2013/6/EU ze dne 20. února 2013,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu

a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky diflu-
benzuron do přílohy I uvedené směrnice.
Směrnice Komise 2013/7/EU ze dne 21. února 2013,
kterou se mění směrnice Evropského parlamentu
a Rady 98/8/ES za účelem zařazení účinné látky al-
kyl(C12-16) dimethylbenzylamoniumchlorid do pří-
lohy I uvedené směrnice.“.

2. V § 1 se doplňuje odstavec 3, který zní:

„(3) Lhůta uvedená v příloze č. 1 k této vyhlášce,
po které lze uvádět biocidní přípravek pro daný typ
použití na trh pouze na základě povolení Ministerstva
zdravotnictví, pokud jde o jeho účinné látky, se nevzta-
huje na:

a) biocidní přípravky s více než jednou účinnou lát-
kou pro daný typ použití, pokud účinná látka není
použita pro účely vědeckého výzkumu a vývoje,
nebo aplikovaného výzkumu a vývoje, pro něž
budou tyto lhůty stanoveny v posledním rozhod-
nutí o zařazení, pokud jde o jejich účinné látky,

b) biocidní přípravky, které byly povoleny v jiném
členském státě později než 120 dnů před touto
lhůtou a zároveň byla podána úplná žádost
o vzájemné uznání podle § 4 odst. 2 a 3 a § 10
zákona č. 120/2002 Sb. do 60 dní ode dne udělení
povolení v jiném členském státě; v takových pří-
padech se tato lhůta prodlužuje o 120 dní ode dne
podání úplné žádosti, nebo

c) biocidní přípravky, jež nesplňují podmínky § 7
odst. 1 zákona č. 120/2002 Sb. a u kterých Minis-
terstvo zdravotnictví hodlá omezit jejich uvedení
na trh; v těchto případech se tato lhůta stanoví
na 30 dnů ode dne vydání rozhodnutí Evropské
Komise přijatého podle čl. 4 odst. 4 druhého pod-
odstavce směrnice 98/8/ES.“.

3. V příloze č. 1 nadpis třetího sloupce zní:
„Minimální čistota účinné látky v biocidním přípravku
při uvedení na trh (čistota uvedená v tomto sloupci je
minimální stupeň čistoty účinné látky, která byla pou-
žita pro hodnocení zařazení této látky do této přílohy;
účinná látka v přípravku uvedeném na trh může mít
stejnou nebo odlišnou čistotu, jestliže bylo prokázáno,
že je technicky rovnocenná s hodnocenou látkou)“.

4. V příloze č. 1 nadpis pátého sloupce zní:
„Lhůta, po které lze uvádět přípravek pro daný typ
použití na trh pouze na základě povolení Ministerstva
zdravotnictví, na kterou se vztahuje § 1 odst. 3“.
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Čl. II
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 10. dubna
2013.

Ministr:

doc. MUDr. Heger, CSc., v. r.
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SDĚLENÍ

Ministerstva práce a sociálních věcí

ze dne 4. dubna 2013

o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně

Ministerstvo práce a sociálních věcí podle § 7 zákona č. 2/1991 Sb., o kolektivním vyjednávání, ve znění
nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 199/2003 Sb. a zákona č. 255/2005 Sb., sděluje, že Kolektivní smlouva
vyššího stupně na roky 2013 – 2016, uzavřená dne 13. 12. 2012 mezi organizací zaměstnavatelů – Svazem dopravy
ČR – sekcí silniční dopravy a vyšším odborovým orgánem – Odborovým svazem dopravy, je s účinností od
prvního dne měsíce následujícího po vyhlášení tohoto sdělení závazná i pro další zaměstnavatele s převažující
činností v odvětví označeném kódy klasifikace ekonomických činností CZ – NACE: 49.39, 49.41 a 52.29.

S obsahem kolektivní smlouvy vyššího stupně se lze seznámit na úřadech práce a na internetových stránkách
Ministerstva práce a sociálních věcí (www.mpsv.cz).

Ministryně:

Ing. Müllerová v. r.
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