
Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 13 Rozeslána dne 9. února 2018 Cena Kč 48,–

O B S A H :

21. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na aerosolové
rozprašovače, ve znění pozdějších předpisů

22. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní
kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní pa-
mátky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

23. Nař ízení vlády o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 194/2001 Sb., kterým se stanoví technické požadavky
na aerosolové rozprašovače, 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. 194/2001 Sb., kterým se sta-
noví technické požadavky na aerosolové rozprašo-
vače, ve znění nařízení vlády č. 305/2006 Sb., naří-
zení vlády č. 315/2009 Sb. a nařízení vlády č. 80/2014
Sb., se mění takto:

1. Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na
samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Komise
(EU) 2016/2037 ze dne 21. listopadu 2016, kterou
se mění směrnice Rady 75/324/EHS, pokud jde
o maximální povolený tlak aerosolových rozprašo-
vačů, a o přizpůsobení jejích ustanovení o označová-
ní nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)
č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek
a směsí.“.

2. V příloze č. 1 bodě 1.2 se písmeno a) včetně
poznámek pod čarou č. 8 a 9 zrušuje.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písme-
na a) až c).

3. V příloze č. 1 se na konci bodu 1.2 tečka
nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) a e), která
znějí:

„d) pokyn pro bezpečné zacházení P102 podle
přímo použitelného předpisu10), pokud je aero-
solový rozprašovač spotřebním výrobkem, a

e) veškeré další pokyny k používání, které spotře-
bitele upozorní na specifická nebezpečí spojená
s výrobkem; je-li k aerosolovému rozprašovači
přiložen samostatný návod k použití, musí
v něm být takové pokyny k používání uve-
deny.“.

4. V příloze č. 1 bod 2.1.2 zní:

„2.1.2 V závislosti na plynu obsaženém v aerosolovém rozprašovači nesmí tlak v aerosolovém rozprašovači
při 50 °C překročit hodnoty uvedené v následující tabulce:

Obsažený plyn Tlak při 50 °C

Zkapalněný plyn nebo plynná směs s mezí zápalnosti na vzduchu při teplotě
20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa

1,2 MPa

Zkapalněný plyn nebo plynná směs, které nemají mez zápalnosti na vzduchu
při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa

1,32 MPa

Stlačený plyn nebo plyny rozpuštěné pod tlakem, které nemají mez zápalnosti
na vzduchu při teplotě 20 °C a standardním tlaku 101,3 kPa

1,5 MPa

“.
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Čl. II
Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 12. února
2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Hüner v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018,

kterým se mění nařízení vlády č. 170/2008 Sb., o prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky, nařízení vlády č. 106/2014 Sb., o prohlášení některých kulturních
památek za národní kulturní památky, a nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o prohlášení některých

kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/
/1987 Sb., o státní památkové péči:

ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády č. 170/2008 Sb.

Čl. I

V příloze k nařízení vlády č. 170/2008 Sb.,
o prohlášení některých kulturních památek za ná-
rodní kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

ČÁST DRUHÁ

Změna nařízení vlády č. 106/2014 Sb.

Čl. II

V příloze k nařízení vlády č. 106/2014 Sb.,
o prohlášení některých kulturních památek za ná-
rodní kulturní památky, písmeno a) zní:
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ČÁST TŘETÍ

Změna nařízení vlády č. 69/2017 Sb.

Čl. III

V příloze k nařízení vlády č. 69/2017 Sb., o pro-
hlášení některých kulturních památek za národní
kulturní památky, v písmenu c) bod 2 zní:

ČÁST ČTVRTÁ

ÚČINNOST

Čl. IV

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. dubna
2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Šmíd v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 31. ledna 2018

o prohlášení některých kulturních památek za národní kulturní památky

Vláda nařizuje podle § 4 odst. 1 zákona č. 20/
/1987 Sb., o státní památkové péči:

§ 1

Prohlášení některých kulturních památek
za národní kulturní památky

(1) Za národní kulturní památky se prohlašují
tyto kulturní památky:

a) v hlavním městě Praze
Poutní areál s kostelem Panny Marie Vítězné na
Bílé Hoře v Praze,

b) ve Středočeském kraji

Poutní areál Svatý Jan pod Skalou s kostelem
Narození sv. Jana Křtitele se skalním kostelem
a jeskyní sv. Ivana,

c) v Libereckém kraji

1. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny
Marie s farou a zvonicí v Horní Polici,

2. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny
Marie v Hejnicích,

d) v Ústeckém kraji

Poutní areál s kostelem Panny Marie Bolestné
v Bohosudově,

e) v Karlovarském kraji

Poutní areál Chlum Svaté Maří s kostelem Na-
nebevzetí Panny Marie a sv. Máří Magdalény,

f) v Plzeňském kraji

Poutní areál Mariánská Týnice s kostelem
Zvěstování Panny Marie,

g) v Jihočeském kraji

1. Poutní areál v Klokotech s kostelem Nane-
bevzetí Panny Marie,

2. Poutní areál s kostelem svatého Ducha a lore-
tánskou kaplí v Římově,

h) v Jihomoravském kraji

Svatý kopeček u Mikulova s poutní kaplí
sv. Šebestiána,

i) ve Zlínském kraji

Poutní areál Svatý Hostýn s křížovou cestou
a kostelem Nanebevzetí Panny Marie,

j) v Moravskoslezském kraji

1. Křížová cesta a kostel Panny Marie Sněžné
v Rudě,

2. Poutní areál s kostelem Navštívení Panny
Marie ve Frýdku,

3. Poutní areál s kostelem Panny Marie Sedmi-
bolestné a Povýšení svatého Kříže na Cvi-
líně,

k) v Olomouckém kraji

Poutní areál Svatý Kopeček u Olomouce s kos-
telem Navštívení Panny Marie,

l) v Pardubickém kraji

1. Poutní areál Hora Matky Boží u Králík
(Dolní Hedeč) s kostelem Nanebevzetí
Panny Marie,

2. Poutní areál s kostelem Panny Marie Po-
mocné a jezuitskou rezidencí na Chlumku
u Luže,

3. Poutní areál s kostelem Povýšení svatého
Kříže na hoře Kalvárie v Jaroměřicích,

m) v Královéhradeckém kraji

Poutní areál Lhoty u Potštejna (Homole) s kos-
telem Panny Marie Bolestné.

(2) Umístění, popis a prostorová identifikace
národních kulturních památek podle odstavce 1 jsou
uvedeny v příloze k tomuto nařízení.

§ 2

Podmínka zabezpečení ochrany
národních kulturních památek

Rozsah zastavěných ploch, tvar terénu, popří-
padě výšková úroveň a skladba zástavby se nesmějí
měnit, pokud by tím došlo k poškození kulturní
hodnoty národní kulturní památky.
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§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. čer-
vence 2018.

Předseda vlády:

Ing. Babiš v. r.

Ministr kultury:

PhDr. Šmíd v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 23/2018 Sb.
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Vranovská 16, 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;
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, Bartůňko-
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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. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). 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.
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