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Rozeslána dne 29. ledna 2013

Cena Kč 26,–

O B S A H:
24. N ař íz e n í v l á d y , kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky
25. Sd ěle n í Státní volební komise o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna
2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)
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NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 20. prosince 2012,
kterým se mění nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky

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., (dále jen „zákon“) k provedení § 2 písm. d), § 11 odst. 1, 2 a 9, § 11a odst. 2,
§ 12 a 13 zákona:

úsudek nebo výsledky jejich posuzování shody, zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na
výsledcích těchto činností zájem.“.
Dosavadní odstavce 5 až 9 se označují jako odstavce 6
až 10.
4. V § 24 odst. 1 se slova „podle tohoto nařízení“
zrušují.

Čl. I
Nařízení vlády č. 86/2011 Sb., o technických požadavcích na hračky, se mění takto:
1. Poznámka pod čarou č. 1 zní:
„1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES ze
dne 18. června 2009 o bezpečnosti hraček.
Směrnice Komise 2012/7/EU ze dne 2. března 2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění
část III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady
2009/48/ES o bezpečnosti hraček.“.

2. V § 17 odst. 4 se slova „hračkám, kterým byl
certifikát v minulosti odmítnut nebo byl zrušen“
nahrazují slovy „k hračkám, ke kterým bylo vydání
certifikátu odmítnuto, nebo k hračkám, ke kterým byl
certifikát zrušen“.
3. V § 20 se za odstavec 4 vkládá nový odstavec 5,
který zní:
„(5) Autorizovaná osoba a její osoby provádějící
nebo odpovědné za provádění činností spojených s posuzováním shody provádějí tyto činnosti na nejvyšší
úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované
technické způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí
podlehnout žádným podnětům, ovlivňování a nátlakům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich

5. V příloze č. 2 části III. bodě 12 položce „kadmium“ se ve druhém sloupci číslo „1,90“ nahrazuje
číslem „1,3“, ve třetím sloupci se číslo „0,5“ nahrazuje
číslem „0,3“ a ve čtvrtém sloupci se číslo „23“ nahrazuje číslem „17“.
6. V příloze č. 2 části V. bodě 2 se věta třetí nahrazuje větou „Hračka musí i po očištění v souladu
s tímto bodem a s pokyny výrobce splňovat požadavky
na bezpečnost.“.
7. V příloze č. 3 bodě 3 se na konci věty tečka
nahrazuje dvojtečkou.
8. V příloze č. 6 části II bodě 3.1 se slova „požadované označení shody uvedené v právním předpisu“
nahrazují slovy „označení CE podle § 13 tohoto nařízení“.
9. V příloze č. 7 bodě 8 větách první a druhé se za
slovo „odmítla“ vkládá slovo „vydat“.
Čl. II
Účinnost
Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 20. července
2013.

Předseda vlády:
RNDr. Nečas v. r.
Ministr průmyslu a obchodu:
MUDr. Kuba v. r.
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SDĚLENÍ
Státní volební komise
ze dne 28. ledna 2013
o vyhlášení celkového výsledku volby prezidenta republiky
konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)

Státní volební komise vyhlašuje a uveřejňuje podle § 7 odst. 2 písm. e) a § 57 odst. 1 zákona č. 275/2012 Sb.,
o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), celkový výsledek
volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 (I. kolo) a ve dnech 25. a 26. ledna 2013
(II. kolo).
A.
Výsledek I. kola volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013
V I. kole volby prezidenta republiky konané ve dnech 11. a 12. ledna 2013 nebyl ve smyslu ustanovení § 54
zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta
republiky), zvolen žádný kandidát.
B.
Celkový výsledek volby prezidenta republiky konané ve dnech 25. a 26. ledna 2013 (II. kolo)
I.
Celkové údaje za Českou republiku
Počet volebních okrsků celkem

14 802

Počet okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování

14 802

Počet zvláštních volebních okrsků celkem

102

Počet zvláštních okrskových volebních komisí, které předaly výsledek hlasování

102

Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze stálých seznamů a ze zvláštních
seznamů voličů
Celkový počet osob zapsaných ve výpisech ze zvláštních seznamů voličů
vedených zastupitelskými úřady

8 424 235
10 706

Celkový počet voličů, kterým byly vydány úřední obálky

4 986 040

Celkový počet odevzdaných úředních obálek

4 983 481

Celkový počet platných hlasů, odevzdaných pro všechny kandidáty

4 958 576

II.
Pořadí kandidátů podle počtu získaných platných hlasů:
Pořadí

Jméno a příjmení kandidáta

Počet hlasů

Počet hlasů v %

1.

Miloš Zeman

2 717 405

54,80

2.

Karel Schwarzenberg

2 241 171

45,19

Prezidentem České republiky byl zvolen kandidát Miloš Zeman.
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III.
Podle § 53 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon
o volbě prezidenta republiky), zápis podepsali předseda a členové (náhradníci) Státní volební komise:
JUDr. Václav HENYCH, ředitel odboru všeobecné správy Ministerstva vnitra, v. r.
prof. Ing. Iva RITSCHELOVÁ, CSc., předsedkyně Českého statistického úřadu, v. r.
Ing. Pavel KOUŘIL, ředitel odboru 19 – financování kapitol státního rozpočtu Ministerstva financí, v. r.
JUDr. Vladimír GALUŠKA, náměstek ministra zahraničních věcí, v. r.
Mgr. et Bc. Vítězslav NĚMČÁK, referent odboru legislativního Ministerstva spravedlnosti, v. r.
Ing. Jaroslava PŘIBYLOVÁ, pracovnice kanceláře náměstka ministra obrany pro personalistiku – poradce
náměstka ministra obrany pro personalistiku, v. r.
MUDr. Jaromír HRUBÝ, pracovník odboru ochrany veřejného zdraví Ministerstva zdravotnictví, v. r.
JUDr. Petr ŠIMERKA, náměstek ministra práce a sociálních věcí, v. r.

Předseda Státní volební komise:
Kubice v. r.
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UPOZORNĚNÍ O D B Ě RAT E L Ů M
Tato částka je rozesílána přednostně před částkou 10/2013 Sb.
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