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O B S A H:
333. N a ř í z e n í v l á d y k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky
334. N a ř í z e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
v elektrických a elektronických zařízeních, ve znění pozdějších předpisů
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2021
k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky

Vláda nařizuje podle § 70 odst. 2 zákona č. 242/
/2016 Sb., celní zákon:

cích údajů ve výkazu je uveden v příloze č. 4 k tomuto nařízení.

§1

§5

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu

Přechodné ustanovení

Okruh vykazovaných údajů a náležitosti výkazu pro Intrastat (dále jen „výkaz“), který je dokladem pro vedení statistiky v oblasti obchodu se
zbožím mezi Českou republikou a jinými členskými
státy Evropské unie podle přímo použitelného předpisu Evropské unie1), jsou uvedeny v příloze č. 1
k tomuto nařízení.

Při vyhotovení a opravě výkazu za referenční
období, které skončilo přede dnem nabytí účinnosti
tohoto nařízení, se postupuje podle nařízení vlády
č. 244/2016 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení.

§2

Zrušovací ustanovení

§6

Zrušují se:

Vzor výkazu v listinné podobě
Vzor výkazu v listinné podobě je uveden v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
§3

1. Nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

Postup a prahy pro vykazování údajů ve výkazu
jsou uvedeny v příloze č. 3 k tomuto nařízení.

2. Nařízení vlády č. 323/2018 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 244/2016 Sb., k provedení některých ustanovení celního zákona v oblasti statistiky.

§4

§7

Způsob vykazování opravených
nebo chybějících údajů

Účinnost

Postup a prahy pro vykazování údajů

Způsob vykazování opravených nebo chybějí-

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2022.

Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí:
JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.

1

) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 ze dne 27. listopadu 2019 o evropských podnikových
statistikách a zrušení deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.
Prováděcí nařízení Komise (EU) 2020/1197 ze dne 30. července 2020, kterým se stanoví technické specifikace a úprava
podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2152 o evropských podnikových statistikách a zrušení
deseti právních aktů v oblasti podnikových statistik.
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334
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 23. srpna 2021,
kterým se mění nařízení vlády č. 481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek
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
č. 205/2002 Sb., zákona č. 34/2011 Sb. a zákona
č. 526/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 2
písm. d), § 12 a 13 zákona:

deckému a technickému pokroku mění příloha III
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/65/
/EU, pokud jde o výjimku pro použití některých
sloučenin olova a šestimocného chromu v elektrických a elektronických iniciátorech výbušnin pro civilní (profesionální) použití.“.

Čl. I

2. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2021/884 ze dne
8. března 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vědeckému a technickému pokroku mění příloha IV směrnice Evropského parlamentu a Rady
2011/65/EU, pokud jde o dobu platnosti výjimky
pro použití rtuti v otáčecích elektrických konektorech používaných v systémech intravaskulárního
ultrazvukového obrazového snímání.“.

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., nařízení vlády č. 146/2019 Sb., nařízení vlády č. 121/
/2020 Sb. a nařízení vlády č. 344/2020 Sb., se mění
takto:
1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise
v přenesené pravomoci (EU) 2021/647 ze dne
15. ledna 2021, kterou se pro účely přizpůsobení vě-

3. V příloze č. 2 se doplňuje položka 45, která
zní:

„
45

Diazid olova, styfnát olova, plumbum-dipikramát, orthoolovičitan Vztahuje se na elektrozařízeolovnatý a oxid olovičitý v elektrických a elektronických iniciátorech ní podle § 2 odst. 2 písm. j).
výbušnin pro civilní (profesionální) použití a chroman barnatý Platnost do 20. dubna 2026.
v pyrotechnických zpožďovacích složích s dlouhým intervalem
zpoždění, jež jsou obsaženy v elektrických iniciátorech výbušnin
pro civilní (profesionální) použití
“.
4. V příloze č. 3 položce 42 se věta „Platí
do 30. června 2019.“ nahrazuje větou „Platí do
30. června 2026.“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. listopadu 2021, s výjimkou ustanovení čl. I bodů 2 a 4,
která nabývají účinnosti dnem 1. července 2022.
Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.
Místopředseda vlády,
ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

Strana 3952

Sbírka zákonů 2021

Částka 145

21

8 591449 145015
ISSN 1 211-1244

Vydává a tiskne: Tiskárna Ministerstva vnitra, p. o., Bartůňkova 4, pošt. schr. 10, 149 01 Praha 415, telefon: 272 927 011, fax: 974 887 395 – 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, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
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 2021 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: Walstead
Moraviapress s. r. o., U Póny 3061, 690 02 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:
Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (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; 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, BMSS START, s. r. o., Olšanská 3; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňkova 4; Praha 6: DOVOZ TISKU
SUWECO CZ, s. r. o., Sestupná 153/11; Praha 10: MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Ústí nad Labem: KARTOON, s. r. o.,
Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773, e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45. 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. Částky 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 516 205 175. Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně
č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.

