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24. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

25. Nař ízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických
předpisů, technických dokumentů a technických norem, ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

26. Vyhláška, kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních
komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

27. Vyhláška o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků na
kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů
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ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 13. února 2014

o vyhlášení voleb do Evropského parlamentu

Podle čl. 63 odst. 2 ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, § 3 odst. 2 zákona č. 62/2003
Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, a na základě rozhodnutí Rady Evropské
unie ze dne 14. června 2013, kterým se stanoví doba konání osmé volby členů Evropského parlamentu ve
všeobecných a přímých volbách,

vyhlašuji volby

do Evropského parlamentu a stanovím dny jejich konání na pátek 23. května 2014 a sobotu 24. května 2014.

Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Sobotka v. r.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 22. ledna 2014,

kterým se mění nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací
v oblasti technických předpisů, technických dokumentů a technických norem,

ve znění nařízení vlády č. 178/2004 Sb.

Vláda nařizuje podle § 22 zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a do-
plnění některých zákonů, ve znění zákona č. 205/2002
Sb. a zákona č. 34/2011 Sb., (dále jen „zákon“) k pro-
vedení § 7 zákona:

Čl. I

Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při
poskytování informací v oblasti technických předpisů,
technických dokumentů a technických norem, ve znění
nařízení vlády č. 178/2004 Sb., se mění takto:

1. Nadpis části první zní:

„POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ VE VZTAHU
K ČLENSKÝM STÁTŮM EVROPSKÉ UNIE

A ORGÁNŮM EVROPSKÉ UNIE“.

2. V § 1 odstavec 1 včetně poznámek pod čarou
č. 1 a 10 zní:

„(1) Toto nařízení zapracovává příslušné předpisy
Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný
předpis Evropské unie upravující oblast evropské nor-
malizace10) a upravuje postup, rozsah a náležitosti po-
skytování informací o návrzích technických předpisů,
technických dokumentů a technických norem.

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady č. 98/34/ES o po-
stupu poskytování informací v oblasti technických norem
a předpisů a pravidel pro služby informační společnosti, ve
znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012.

10) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1025/2012
o evropské normalizaci, změně směrnic Rady 89/686/EHS
a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/
/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/
/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se
ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES.“.

3. V § 1 odst. 4 písm. a) bodech 1 a 5, v § 2
odst. 2, v § 4 odst. 2 písm. b), e) a f), v § 4 odst. 3

písm. b) a v § 5 se slova „Evropských společenství“
nahrazují slovy „Evropské unie“.

4. V § 1 odst. 4 písm. a) bodě 6 se slova „Komise
Evropských společenství“ nahrazují slovy „Evropské
komise“.

5. V § 1 odst. 4 písm. a) bodě 2 se slova „Evrop-
ském společenství“ nahrazují slovy „Evropské unii“.

6. V § 2 se doplňuje odstavec 4, který zní:

„(4) Právnická osoba pověřená zabezpečováním
tvorby a vydáváním českých technických norem
oznámí Úřadu veškeré žádosti, týkající se vypracování
technických specifikací nebo technických norem pro
konkrétní výrobky za účelem zpracování návrhu tech-
nického předpisu pro tyto konkrétní výrobky. Práv-
nická osoba pověřená zabezpečováním tvorby a vydá-
váním českých technických norem uvede dále též dů-
vody pro vypracování technické specifikace nebo tech-
nické normy.“.

7. V § 3 odst. 1 se slova „1 a 3“ nahrazují slovy
„1, 3 a 4“.

8. § 6 se včetně nadpisu zrušuje.

9. V příloze bod 2 včetně poznámky pod čarou
č. 6 zní:

„2. v oblasti elektronických komunikací podle
zvláštního právního předpisu6),

6) Zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích
a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektro-
nických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů.“.

Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem jeho vyhlá-
šení.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministr průmyslu a obchodu:

Ing. Mládek, CSc., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. února 2014,

kterou se mění vyhláška Ministerstva dopravy a spojů č. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo dopravy stanoví podle § 46 odst. 2
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve
znění zákona č. 102/2000 Sb., zákona č. 80/2006 Sb.,
zákona č. 97/2009 Sb., zákona č. 347/2009 Sb., zákona
č. 152/2011 Sb. a zákona č. 196/2012 Sb., (dále jen „zá-
kon“):

Čl. I

Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon
o pozemních komunikacích, ve znění vyhlášky č. 300/
/1999 Sb., vyhlášky č. 355/2000 Sb., vyhlášky č. 367/
/2001 Sb., vyhlášky č. 555/2002 Sb., vyhlášky č. 490/
/2005 Sb., vyhlášky č. 527/2006 Sb., vyhlášky č. 317/
/2011 Sb. a vyhlášky č. 288/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 14 odst. 1 písm. a) se slova „drobné stavby
podle zvláštního předpisu,5) dále“ včetně poznámky
pod čarou č. 5 zrušují.

2. V § 14 odst. 2 písm. a) se za slovo „běžné“
vkládají slova „a souvislé“.

3. V § 15 odst. 1 se na konci písmene d) čárka
nahrazuje tečkou a písmeno e) se zrušuje.

4. V § 39 se odstavec 1 zrušuje.

Dosavadní odstavce 2 až 5 se označují jako odstavce 1
až 4.

5. V § 39 odst. 3 se číslo „2“ nahrazuje číslem „1“.

6. V příloze č. 5 bodě 2.1 se slova „opotřebované
obrusné vrstvy“ nahrazují slovy „vozovkového sou-
vrství“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. března
2014.

Ministr:

Ing. Prachař v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 10. února 2014

o zrušení vyhlášky č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška č. 448/2009 Sb.,
o stanovení hygienických požadavků na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších předpisů

Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 10
odst. 1 a § 24 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení minister-
stev a jiných ústředních orgánů státní správy České
republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákona
č. 203/1990 Sb., zákona č. 474/1992 Sb., zákona
č. 272/1996 Sb., zákona č. 362/2004 Sb., zákona
č. 297/2008 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb.:

§ 1

Vyhláška č. 26/2013 Sb., kterou se mění vyhláška

č. 448/2009 Sb., o stanovení hygienických požadavků
na kosmetické prostředky, ve znění pozdějších před-
pisů, se zrušuje.

§ 2

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 28. února
2014.

Ministr:

MUDr. Němeček, MBA, v. r.
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