
III. 
N Á V R H 

 
ZÁKON 

ze dne……2020  
o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

ČÁST PRVNÍ 
Zákon o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy 

 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon stanoví v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropské unie 
týkající se dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy1) (dále jen „přímo použitelný 
předpis“)  
a) institucionální uspořádání dozoru nad trhem, 
b) působnost správních orgánů k dozoru nad trhem (dále jen „orgán dozoru“). 

CELEX: 32019R1020 (čl. 1 odst. 1) 

§ 2 

Působnost zákona 

Ustanovení tohoto zákona se použijí při uplatňování přímo použitelného předpisu a při 
výkonu dozoru nad trhem s výrobky, na které se vztahují právní předpisy uvedené v příloze 
I přímo použitelného předpisu, pokud tyto předpisy neobsahují zvláštní ustanovení, která 
konkrétněji upravují jednotlivé aspekty dozoru nad trhem s výrobky.  
CELEX: 32019R1020 (čl. 2 odst. 1) 
       

§ 3 

Ústřední styčný úřad 
(1) Ústředním styčným úřadem podle čl. 10 odst. 3 přímo použitelného předpisu je 

Ministerstvo průmyslu a obchodu. 
CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 3) 

 
1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem 
a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. 
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(2) Ústřední styčný úřad  
a) koordinuje spolupráci mezi orgány dozoru uvedenými v § 4 odst. 1, 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 6) 
b) plní informační povinnosti vůči Evropské komisi podle článku 34 přímo použitelného 

předpisu, 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 2, čl. 34 odst. 3) 
c) ve spolupráci s orgány dozoru zpracovává vnitrostátní strategii dozoru nad trhem 

s výrobky podle článku 13 přímo použitelného předpisu, podle potřeby ji aktualizuje 
a vyhodnocuje, 

 CELEX: 32019R1020 (čl. 13 odst. 1) 
d) zpracovává souhrn vnitrostátní strategie dozoru nad trhem s výrobky podle písmene c) 

a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup, 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 13 odst. 3) 
e) zajišťuje komunikaci s orgány dozoru a ústředními styčnými úřady jiných členských států 

podle článku 24 přímo použitelného předpisu a 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 24 odst. 4) 
f) plní jiné povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem. 

CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 4)  

§ 4 

Orgány dozoru 
(1) Orgány dozoru příslušnými k uplatňování přímo použitelného předpisu a postupu 

podle tohoto zákona jsou  
a) Česká obchodní inspekce, 
b) Český báňský úřad, 
c) Státní energetická inspekce, 
d) Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 
e) Český telekomunikační úřad, 
f) Ministerstvo dopravy, 
g) Drážní úřad, 
h) krajské hygienické stanice, 
i) Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
j) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
k) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
l) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv, 
m) Česká inspekce životního prostředí, 
n) Ministerstvo vnitra, 
o) Státní úřad inspekce práce, 
p) Ministerstvo obrany. 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 2) 

(2) Příloha tohoto zákona uvádí působnost orgánů dozoru pro oblasti upravené předpisy 
Evropské unie stanovenými přílohou I přímo použitelného předpisu.  

CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 2) 
(3) Orgán dozoru  

a) spolupracuje s ostatními orgány dozoru, ústředním styčným úřadem a orgány Celní 
správy České republiky, 

 CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 6, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 3) 
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b) zpracovává podklady pro vnitrostátní strategii dozoru nad trhem s výrobky podle článku 
13 přímo použitelného předpisu, její aktualizaci a vyhodnocení a 
CELEX: 32019R1020 (čl. 13 odst. 1) 

c) plní jiné povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem. 
CELEX: 32019R1020 (čl. 11 odst. 1, 3, 5, 7 až 9, čl. 16 odst. 5) 

§ 5 

Pravomoci orgánů dozoru při kontrole 
(1) Orgán dozoru je kromě pravomocí vyplývajících z kontrolního řádu a z jiných 

právních předpisů při kontrole oprávněn 
a) vyžadovat od hospodářského subjektu  

1. informace o dodavatelském řetězci a o podrobnostech distribuční sítě, 
CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. b)  
2. informace o množství kontrolovaného výrobku na trhu a o jiných modelech výrobku, 

které mají stejné technické vlastnosti jako kontrolovaný výrobek, jsou-li relevantní 
ke zjištění souladu výrobku s požadavky právních předpisů, 

CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. b) 
3. přístup k vestavěnému softwaru, je-li takový přístup nutný k posouzení souladu 

výrobku s požadavky právních předpisů, 
CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. a) 
4. informace nutné ke zjištění vlastnictví internetových stránek, souvisejí-li tyto 

informace s předmětem kontroly, 
CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. c) 

b) provádět zkoušky, nebo zajistit provedení zkoušek výrobků k ověření souladu 
s požadavky právních předpisů nebo posouzení rizika nebo získání důkazu. 

 CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. j) 
(2) Orgán dozoru je oprávněn pro účely kontroly použít jakoukoli informaci, dokument, 

zjištění, prohlášení nebo jakékoli poznatky související s předmětem kontroly, a to bez ohledu 
na formát a médium, na kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy.  

CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 5) 
(3) Nesplňuje-li výrobek požadavky právních předpisů, orgán dozoru je oprávněn 

požadovat úhradu za provedené zkoušky, nakládání se vzorkem nebo jeho skladování.  
CELEX: 32019R1020 (čl. 15 odst. 1) 

(4) Má-li orgán dozoru důvodné pochybnosti nebo prokáže-li, že výrobek nesplňuje 
požadavky stanovené právním předpisem, oznámí tuto skutečnost notifikované osobě2) nebo 
oznámenému subjektu3), který vydal dokument prokazující osvědčení o posouzení shody 
tohoto výrobku, s podnětem k přezkoumání dokumentu nebo k jeho zrušení. 

 
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů.  
3) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodání na trh, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon 
o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb.  
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Opatření ukládaná orgány dozoru 

§ 6 
(1) Orgán dozoru uloží vhodné opatření, zjistí-li, že ačkoliv je výrobek používán 

v souladu se zamýšleným účelem nebo za podmínek, které lze rozumně předvídat, a je řádně 
instalován a udržován, není v souladu s právním předpisem nebo může ohrozit zdraví nebo 
bezpečnost uživatelů. 

CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 1) 

(2) Opatřeními ukládanými orgány dozoru hospodářským subjektům jsou zejména 
a) nařízení uvedení výrobku do souladu s právními předpisy včetně nápravy formálního 

nesouladu, 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. a) 
b) nařízení odstranění rizika, které výrobek představuje, 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. a) 
c) zákaz dodání výrobku na trh, 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. b) 
d) zákaz uvedení výrobku do provozu nebo používání výrobku pro provozní potřebu,  
e) nařízení stažení výrobku z trhu nebo oběhu a varování veřejnosti před rizikem, které 

výrobek představuje, 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. c) 
f) nařízení zničení výrobku nebo jeho znehodnocení, 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. d) 
g) nařízení opatření výrobku varováním v českém jazyce před rizikem, které výrobek může 

představovat,  
 CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. e) 
h) uložení předběžných podmínek pro dodání výrobku na trh, 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. f) 
i) uložení povinnosti neprodleně vhodným způsobem varovat ohroženého konečného 

uživatele v českém jazyce před rizikem plynoucím z výrobku, nebo 
 CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. g) 
j) uložení povinnosti odstranit obsah webové stránky nabízející výrobky, které nejsou 

v souladu s požadavky právního předpisu nebo které představují vážné riziko, z on-line 
rozhraní nebo zobrazit varovné upozornění konečným uživatelům v okamžiku jejich 
přístupu do on-line rozhraní, nelze-li nápravy dosáhnout jinak. 

      CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. k) 
(3) Nesplní-li hospodářský subjekt opatření podle odstavce 2 písm. j), uloží orgán dozoru 

poskytovateli služby informační společnosti, aby omezil přístup k on-line rozhraní nebo 
požádal třetí stranu o přijetí takového opatření, nelze-li nápravy dosáhnout jinak.  
        CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. k) 

(4) Opatření podle odstavce 2 písm. g) až i) lze uložit pouze v případě, že výrobek 
představuje, nebo může představovat, riziko pouze za určitých podmínek nebo pouze pro 
určité konečné uživatele. 

CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 4)  
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§ 7 

(1) Opatření podle § 6 odst. 2 písmene a) až e) a písmene g) až j) uloží orgán dozoru 
postupem podle odstavců 2 až 6.  

(2) Uložení opatření podle odstavce 1 je vždy prvním úkonem v řízení. Uložení opatření 
oznámí orgán dozoru bez zbytečného odkladu písemně kontrolované osobě, nebo ústně na 
místě kontrolované nebo povinné osobě. Ústně vyhlášené opatření potvrdí orgán dozoru 
písemným vyhotovením, které neprodleně doručí kontrolované osobě. Písemné vyhotovení 
opatření obsahuje vymezení uloženého opatření, odůvodnění, lhůtu ke splnění opatření 
a poučení o možnosti podat námitky. 

CELEX: 32019R1020 (čl. 18 odst. 1 a 2) 

(3) Proti uložení opatření podle odstavce 1 může kontrolovaná osoba podat námitky do 
10 pracovních dnů ode dne oznámení písemného vyhotovení opatření. Námitky se podávají 
u orgánu dozoru, který opatření uložil. Námitky proti uložení opatření nemají odkladný 
účinek. 

CELEX: 32019R1020 (čl. 18 odst. 3) 

(4) O námitkách rozhodne bezodkladně vedoucí orgánu dozoru, nebo jím pověřený 
představený, pokud není v jiném právním předpisu stanoveno jinak4). Písemné vyhotovení 
rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě. Proti rozhodnutí o námitkách není 
přípustné odvolání, pokud není stanoveno v jiném právním předpisu jinak4). 

(5) Kontrolovaná osoba je povinna bezodkladně písemně informovat orgán dozoru 
o způsobu zjednání nápravy a přijatých opatřeních. 

(6) Pominou-li důvody pro uložení opatření podle odstavce 1, orgán dozoru opatření 
nebo jeho část změní, nebo zruší. Přitom postupuje podle odstavců 2 až 4 obdobně. 

§ 8 

Sdílení informací 

Ústřední styčný úřad, orgány dozoru a orgány Celní správy České republiky pro účely 
vzájemné komunikace a komunikace s ústředními styčnými úřady, orgány dozoru a celními 
orgány jiných členských států Evropské unie používají informační a komunikační systém 
podle čl. 34 přímo použitelného předpisu.   

CELEX: 32019R1020 (čl. 34 odst. 1, čl. 26 odst. 4) 

§ 9 

Oznamovací povinnost 
(1) Orgán dozoru oznámí Ministerstvu průmyslu a obchodu uložení opatření, které se 

týká výrobku představujícího vážné riziko. To platí i v případě dobrovolného opatření, které 
přijme hospodářský subjekt a o němž orgán dozoru obdrží informaci. 

CELEX: 32019R1020 (čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 1) 

 
4) § 80 odst. 1 písm. c) zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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(2) K oznámení výrobku podle odstavce 1 se použije postup podle zákona o obecné 
bezpečnosti výrobků5).   
         CELEX: 32019R1020 (čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 4) 

§ 10 

Orgány Celní správy České republiky 
(1) Generální ředitelství cel poskytuje orgánu dozoru na jeho žádost tyto informace: 

a) identifikační údaje deklaranta nebo dovozce, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, 
místo pobytu, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li 
přiděleno, nebo název a sídlo příjemce, 

b) popis výrobku, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle jeho zařazení 
v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87, 

c) množství výrobku vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek, 
d) informace o zemi odeslání a zemi původu výrobku, je-li tato informace známa. 

(2) Poskytnutí informací podle odstavce 1 a 4 není porušením mlčenlivosti podle 
daňového řádu. 

(3) Generální ředitelství cel předává Evropské komisi a ústřednímu styčnému úřadu 
informace podle čl. 25 odst. 1 přímo použitelného předpisu.  

CELEX: 32019R1020 (čl. 25 odst. 6) 

(4) Má-li celní úřad podezření, že výrobek, u kterého je navrženo propuštění do celního 
režimu volného oběhu, není možné do tohoto celního režimu propustit z důvodu nesouladu 
s předpisem uvedeným v příloze I přímo použitelného předpisu nebo z důvodu vážného rizika 
pro zdraví nebo bezpečnost konečného spotřebitele nebo pro jiný veřejný zájem, oznámí to 
orgánu dozoru. Oznámení podle věty první obsahuje údaje uvedené v odstavci 1, popis 
podezření podle věty první a související předložené doklady.   

CELEX: 32019R1020 (čl. 26 odst. 2) 

§ 11 

Přestupky 
(1) Hospodářský subjekt uvedený v čl. 4 odst. 1 a 2 přímo použitelného předpisu se 

dopustí přestupku tím, že  
a) neověří, že bylo vypracováno EU prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku 

a technická dokumentace, nebo neuchová toto prohlášení o shodě nebo o vlastnostech 
výrobku po dobu stanovenou právním předpisem podle čl. 4 odst. 3 písm. a) přímo 
použitelného předpisu, 

b) nezajistí zpřístupnění technické dokumentace orgánu dozoru, nebo neposkytne orgánu 
dozoru všechny informace a dokumentaci nutné k posouzení shody výrobku v jazyce 
určeném orgánem dozoru podle čl. 4 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu, 

c) neinformuje orgán dozoru v případě důvodného podezření, že výrobek představuje riziko 
podle čl. 4 odst. 3 písm. c) přímo použitelného předpisu,  

 
5)  Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné 

bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů. 
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d) neujistí se o přijetí okamžitých opatření k odstranění nesouladu výrobku s požadavky 
právních předpisů, nebo k odstranění nebo zmírnění rizika, které výrobek představuje 
podle čl. 4 odst. 3 písm. d) přímo použitelného předpisu, nebo   

 CELEX: 32019R1020 (čl. 4 odst. 3) 
e) neuvede v souladu s čl. 4 odst. 4 přímo použitelného předpisu na výrobku nebo na jeho 

obalu, na balíku nebo v průvodním dokladu název hospodářského subjektu usazeného 
v Evropské unii, který odpovídá ve vztahu k tomuto výrobku za plnění úkolů 
stanovených v čl. 4 odst. 3 přímo použitelného předpisu. 

       CELEX: 32019R1020 (čl. 4 odst. 4) 
(2) Hospodářský subjekt uvedený v čl. 4 odst. 2 písm. c) přímo použitelného předpisu se 

dopustí přestupku tím, že neposkytne orgánu dozoru kopii pověření podle čl. 5 odst. 1 přímo 
použitelného předpisu.  

CELEX: 32019R1020 (čl. 5 odst. 2) 
(3) Poskytovatel služeb informační společnosti se dopustí přestupku tím, že 

nespolupracuje s orgánem dozoru podle čl. 7 odst. 2 přímo použitelného předpisu, nebo 
nesplní opatření podle § 6 odst. 2 písm. k) uložené orgánem dozoru. 

CELEX: 32019R1020 (čl. 7 odst. 2) 

(4) Hospodářský subjekt podle čl. 3 bodu 13 přímo použitelného předpisu se dopustí 
přestupku tím, že  
a) nesplní opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až j) uložené orgánem dozoru, 
b) nespolupracuje s orgánem dozoru podle čl. 7 odst. 1 přímo použitelného předpisu na 

opatřeních vedoucích k odstranění nebo zmírnění rizika výrobku, který dodává na trh, 
nebo 
CELEX: 32019R1020 (čl. 7 odst. 1) 

c) neinformuje orgán dozoru o zjednání nápravy podle § 7 odst. 5. 
(5) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 100 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 2,  
b) 500 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 nebo 3, 
c) 1 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odst. 4 písmene b) nebo c), 
d) 50 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odst. 4 písmene a). 

(6) Přestupky podle odstavce 1 až 4 projednává orgán dozoru. 

(7) Pokuty vybírá orgán, který pokutu uložil; vymáhá je celní úřad. 

ČÁST DRUHÁ 

§ 12 

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků 

Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 
Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona 
č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 
zákona č. 243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb. se mění takto: 
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1. Za § 8 se vkládá nový § 8a, který včetně nadpisu zní: 

„§ 8a 

Systém pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích 
(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je národním kontaktním místem pro systém pro 

rychlou výměnu informací (dále jen „národní kontaktní místo“) o výrobcích, které nejsou 
potravinou, krmivem nebo léčivým přípravkem (dále jen „nepotravinářské výrobky“), 
představujících vážné riziko pro konečného uživatele.  

(2) Národní kontaktní místo a orgány dozoru podle § 7 tvoří vnitrostátní síť pro systém 
rychlé výměny informací o nepotravinářských výrobcích Evropské unie. Činnost vnitrostátní 
sítě organizuje národní kontaktní místo. Orgány dozoru jsou povinny s národním kontaktním 
místem spolupracovat. 

(3) Při zajišťování činnosti systému rychlé výměny informací o nepotravinářských 
výrobcích Evropské unie se postupuje podle pokynů Evropské komise pro řízení systému 
Evropské unie pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích.“.  

2. V § 9 odstavec 1 zní: 
„(1) Orgány dozoru podle § 7 jsou povinny oznámit zjištění o výskytu nebezpečného 

nepotravinářského výrobku národnímu kontaktnímu místu. Orgán dozoru odpovídá za 
správnost a úplnost informací poskytovaných národnímu kontaktnímu místu.“. 

3. V § 9 odst. 2 a 3 se slovo „ministerstvo“ nahrazuje slovy „národní kontaktní místo“. 
 

ČÁST TŘETÍ 

§ 13 

Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh  

§ 52 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání 
na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 265/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se 
zrušuje.  
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ČÁST ČTVRTÁ 
§ 14 

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky 
 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 
205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., 
zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 
Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 Sb., zákona č. 
64/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 265/2017 Sb. a zákona 
č. …/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 18 odst. 2 písm. a) se slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební 
výrobky“ zrušují. 

2. Do § 18 se doplňuje nový odstavec 6, který včetně poznámky pod čarou č. 18) zní: 

„(6) Česká obchodní inspekce při kontrole, zda jsou stavební výrobky s označením CE 
uváděny a dodávány na trh v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, 
postupuje podle jiných právních předpisů18).  
______________________________ 
18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem 
a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnic 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. 
Zákon č. …/…. Sb., o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů.“ 

3. V § 18a odst. 1 a 3 se slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky,“ 
zrušují. 

4. § 18b a § 18c se včetně nadpisů zrušují. 
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ČÁST PÁTÁ 

§ 15 

Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona 
č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., 
zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 102/2001 
Sb., zákona č. 452/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona 
č. 320/2002 Sb., zákona č. 227/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 439/2003 Sb., 
zákona č. 119/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 444/2005 
Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona 
č. 36/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 285/2009 Sb., 
zákona č. 298/2009 Sb., zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 28/2011 
Sb., zákona č. 139/2011 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 219/2011 Sb., zákona 
č. 468/2011 Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 238/2012 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., 
zákona č. 476/2013 Sb., zákona č. 356/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 378/2015 
Sb., zákona č. 188/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 264/2017 Sb., zákona 
č. 371/2017 Sb., zákona č. 179/2019 Sb., zákona č. 164/2020 Sb., zákona č. 205/2020 Sb. 
a zákona č. 238/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 23 odst. 13 se věta druhá včetně poznámky pod čarou č. 32 zrušuje.  

2. Za § 23a se vkládá nový § 23b, který včetně poznámky pod čarou č. 50 zní: 

„§ 23b 

Při dozoru nad plněním povinností stanovených v § 10a, § 18a a § 18b postupuje orgán 
dozoru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a zvláštního právního předpisu50). 
_______________ 
50) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem 
a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. 
Zákon č. …/…… Sb., o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů.“. 
 
 

ČÁST ŠESTÁ 

§ 16 

 Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění o hospodaření energií, ve znění 
zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 
Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 Sb., zákona 
č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 299/2011 Sb., 
zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 
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Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona 
č. 225/2017 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., se mění takto: 

1. V § 13c odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 28 zní: 
„(2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou výrobky spojené se 

spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány v souladu s požadavky 
stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky 
na štítkování a přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na ekodesign. Při 
provádění dozoru Státní energetická inspekce postupuje podle zvláštního právního předpisu 
a přímo použitelného nařízení Evropské unie o dozoru nad trhem28). 
_________ 
28) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem 
a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. 
Zákon č. …/…. Sb., o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých předpisů.“. 

2. V § 13c se odstavec 6 zrušuje.  

ČÁST SEDMÁ 

§ 17 

Změna zákona o pyrotechnice 
 

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně 
některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb. a č…./2020 Sb. se 
mění takto: 

1. § 56 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 22 a 23 zní: 

„§ 56 

Postup České obchodní inspekce při kontrole pyrotechnických výrobků 
(1) Česká obchodní inspekce při kontrole podle § 55 odst. 2 postupuje podle jiných 

právních předpisů22).  

(2) Česká obchodní inspekce uloží příslušnému hospodářskému subjektu opatření podle 
§ 6 odstavce 2 písm. a) jiného právního předpisu23), pokud v rámci své kontrolní činnosti zjistí 
některý z následujících nedostatků: 
a) označení CE bylo připojeno v rozporu s § 15 nebo s harmonizačním předpisem Unie20), 
b) označení CE nebylo připojeno, 
c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do kontroly výroby, 

bylo připojeno v rozporu s § 15 nebo nebylo připojeno, 
d) nebylo vypracováno prohlášení o shodě, je-li u příslušného posuzování shody 

vyžadováno,  
e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně, 
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f) dokumentace potřebná podle jednotlivých postupů posuzování shody podle § 7 stanovená 
v nařízení vlády chybí nebo je neúplná, 

g) informace uvedené v § 19 odst. 3 nebo § 20 odst. 5 chybí, jsou nesprávné nebo neúplné, 
nebo 

h) nebyl splněn jiný požadavek uvedený v § 18, 19, 20 a 21. 
(3) Pokud nesoulad uvedený v odstavci 2 nadále trvá, uloží Česká obchodní inspekce 

opatření podle § 6 odst. 2 písm. c) nebo e) zvláštního právního předpisu23). 

(4) Pokud má Česká obchodní inspekce důvodné podezření, že porušením povinností 
podle tohoto zákona došlo nebo může dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti osob nebo 
majetku, zakáže neprodleně kontrolované osobě do zjednání nápravy zacházení 
s pyrotechnickými výrobky nebo přikáže neprodleně do zjednání nápravy částečné, nebo 
úplné uzavření prostor, ve kterých k porušení takové povinnosti došlo. O postupu uložení 
opatření a o námitkách platí § 59 obdobně. 

___________________ 
22) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem 
a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnic 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. 
Zákon č. …/…. Sb., o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů. 
23) Zákon č. …/…. Sb., o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů.“. 

2. § 58 a § 60 se včetně nadpisů a odkazu na poznámku pod čarou č. 20 zrušují. 
 

ČÁST OSMÁ 

§ 18 

Změna zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd 

(zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů 
 

§ 13a zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 
o hnojivech), ve znění zákona č. 490/2009 Sb. a zákona č. 61/2017 Sb., se zrušuje.  
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ČÁST DEVÁTÁ 

§ 19 

Změna zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., 
zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č. 320/2002 
Sb., zákona č. 274/2003 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona 
č. 426/2003 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., 
zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 125/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 381/2005 
Sb., zákona č. 392/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 59/2006 Sb., zákona 
č. 74/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 222/2006 Sb., 
zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 110/2007 
Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona 
č. 130/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., 
zákona č. 301/2009 Sb., zákona č. 151/2011 Sb., zákona č. 298/2011 Sb., zákona č. 375/2011 
Sb., zákona č. 466/2011 Sb., zákona č. 115/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona 
č. 223/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 247/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., 
zákona č. 252/2014 Sb., zákona č. 82/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., č. 243/2016 Sb., 
zákona č. 250/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 
Sb., zákona č. 202/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 205/2020 Sb., se mění takto: 

 

1. V § 80 odst. 1 písm. g) se slova „vzniku a mimořádná“ nahrazují slovy „vzniku, 
mimořádná“, za slova „fyzických osob“ se doplňují slova „v mimořádně závažných 
případech“ a za slova „podezřelých výrobků a“ se doplňují slova „mimořádná opatření 
k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu“. 

2. Na konci § 82 odst. 2 písm. m) se čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se věta „o 
mimořádných opatřeních k ochraně zdraví fyzických osob při výskytu nebezpečných 
a z nebezpečnosti podezřelých a nejakostních výrobků informuje ostatní krajské 
hygienické stanice v elektronické podobě dálkovým přenosem dat,“. 

3. V § 82 odstavec 3 zní: 
„(3) Krajská hygienická stanice je povinna o hromadném výskytu infekčních 

onemocnění informovat okamžitě Ministerstvo zdravotnictví.“. 
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ČÁST DESÁTÁ 

§ 20 

Změna zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

V § 5 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004, zákona č. 321/2004, zákona 
č. 120/2008, zákona č. 291/2009, zákona č. 138/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 Sb. se na 
konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno l), které zní: 
 
„l) uloží povinnost podle § 7 odst. 1 podle podmínek stanovených v § 7 odst. 2 až 6 zákona 
o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy.“. 

 
 

ČÁST JEDENÁCTÁ 

§ 21 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 16. července 2021. 
CELEX 32019R1020 
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Příloha k zákonu č……… 

Působnost orgánů dozoru k uplatňování nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1020 (§ 3 odst. 2)  

 
Orgán dozoru Právní předpis Evropské unie 

uvedený v příloze I nařízení 
(EU) 2019/1020   

Vnitrostátní právní předpis, 
v němž je vymezena působnost 
orgánu dozoru  

Česká obchodní 
inspekce 

Směrnice Rady 69/493/EHS ze 
dne 15. prosince 1969 
o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se 
křišťálového skla 

Zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 75/324/EHS ze 
dne 20. května 1975 o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se aerosolových 
rozprašovačů 

Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 
21. května 1992 o požadavcích na 
účinnost nových teplovodních 
kotlů na kapalná nebo plynná 
paliva 

Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 94/11/ES ze dne 23. 
března 1994 o sbližování právních 
a správních předpisů členských 
států týkajících se označování 
materiálů používaných v hlavních 
částech obuvi prodávané 
spotřebiteli 

Zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech 
a obalových odpadech 

Zákon č. 477/2001 Sb., 
o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 
1998 o jakosti benzinu 
a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS  

Zákon č. 311/2006 Sb., 
o pohonných hmotách 
a čerpacích stanicích pohonných 
hmot a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pohonných hmotách) 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2000/14/ES ze dne 8. 
května 2000 o sbližování právních 
předpisů členských států 
týkajících se emisí hluku zařízení, 
která jsou určena k použití ve 
venkovním prostoru, do okolního 
prostředí 

Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/42/ES ze dne 17. 
května 2006 o strojních zařízeních 
a o změně směrnice 95/16/ES  

Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 
2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích 
a akumulátorech a o zrušení 
směrnice 91/157/EHS  

Zákon č.185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/48/ES ze dne 18. 
června 2009 o bezpečnosti hraček 

Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 
16. září 2009 o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu 

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, 
které poškozují ozonovou 
vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/35/EU ze dne 16. 
června 2010 o přepravitelných 
tlakových zařízeních a o zrušení 
směrnice rady 76/767/EHS, 
84/525/EHS, 84/526/EHS, 
84/527/EHS a 1999/36/ES  

Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 
9. března 2011, kterým se stanoví 
harmonizované podmínky pro 
uvádění stavebních výrobků na trh 
a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS 

Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

 Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2011/65/EU ze dne 8. 
června 2011 o omezení používání 
některých nebezpečných látek 
v elektrických a elektronických 
zařízeních 

Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 1007/2011 ze dne 
27. září 2011 o názvech textilních 
vláken a souvisejícím označování 
materiálového složení textilních 
výrobků a o zrušení směrnice 
Rady 73/44/EHS a směrnic 
Evropského parlamentu a Rady 
96/73/ES a 2008/121/ES 

Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 
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Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/29/EU ze dne 12. 
června 2013 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání 
pyrotechnických výrobků na trh 

Zákon č. 206/2015 Sb., 
o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi a o změně 
některých zákonů (zákon 
o pyrotechnice), ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2013/53/EU ze dne 20. 
listopadu 2013 o rekreačních 
plavidlech a vodních skútrech a o 
zrušení směrnice 94/25/ES 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/29/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání 
jednoduchých tlakových nádob na 
trh 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/30/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se elektromagnetické 
kompatibility 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/31/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání vah 
s neautomatickou činností na trh 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/32/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání měřidel na 
trh 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/33/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se výtahů 
a bezpečnostních komponent pro 
výtahy 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/34/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se zařízení 
a ochranných systémů určených 
k použití v prostředí s nebezpečím 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 
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výbuchu 
Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/35/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání 
elektrických zařízení určených 
pro používání v určitých mezích 
napětí na trh 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/53/EU ze dne 16. 
dubna 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání rádiových 
zařízení na trh a zrušení směrnice 
1999/5/ES 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/68/EU ze dne 15. 
května 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání tlakových 
zařízení na trh 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/90/EU ze dne 23. 
července 2014 o lodní výstroji a o 
zrušení směrnice Rady 96/98/ES 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 
16. dubna 2014 o fluorovaných 
skleníkových plynech a o zrušení 
nařízení (ES) č. 842/2006 

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, 
které poškozují ozonovou 
vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/425 ze dne 
9. března 2016 o osobních 
ochranných prostředcích 
a o zrušení směrnice Rady 
89/686/EHS 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/426 ze dne 9. 
března 2016 o spotřebičích 
plynných paliv a o zrušení 
směrnice 2009/142/ES 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Český báňský úřad Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/28/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání výbušnin 
pro civilní použití na trh a dozoru 
nad nimi 

Zákon č. 61/1988 Sb., 
o hornické činnosti, 
výbušninách a o státní báňské 
správě, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
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trh, ve znění pozdějších předpisů 
Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/34/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se zařízení 
a ochranných systémů určených 
k použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu 

Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Státní energetická 
inspekce 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/125/ES ze dne 
21. října 2009 o stanovení rámce 
pro určení požadavků na 
ekodesign výrobků spojených se 
spotřebou energie 

Zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 
4. července 2017, kterým se 
stanoví rámec pro označování 
energetickými štítky a zrušuje 
směrnice 2010/30/EU 

Zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění 
pozdějších předpisů 

Úřad pro technickou 
normalizaci, 
metrologii a státní 
zkušebnictví 

Směrnice Rady 75/107/EHS ze 
dne 19. prosince 1974 
o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se lahví 
používaných jako odměrné 
obalové nádoby 

Zákon č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 76/211/EHS ze 
dne 20. ledna 1976 o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se zhotovení některých 
výrobků v hotovém balení podle 
hmotnosti nebo objemu 

Zákon č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 80/181/EHS ze 
dne 20. prosince 1979 
o sbližování právních předpisů 
členských států týkajících se 
jednotek měření a o zrušení 
směrnice 71/354/EHS 

Zákon č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2007/45/ES ze dne 5. září 
2007, kterou se stanoví pravidla 
pro jmenovitá množství výrobků 
v hotovém balení, zrušují 
směrnice Rady 75/106/EHS 
a 80/232/EHS a mění směrnice 
Rady 76/211/EHS 

Zákon č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2009/34/ES ze dne 23. 
dubna 2009 o společných 

Zákon č. 505/1990 Sb., 
o metrologii, ve znění 
pozdějších předpisů 
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ustanoveních pro měřicí přístroje 
a pro metody metrologické 
kontroly 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2014/53/EU ze dne 16. 
dubna 2014 o harmonizaci 
právních předpisů členských států 
týkajících se dodávání rádiových 
zařízení na trh a zrušení směrnice 
1999/5/ES 

Zákon č. 127/2005 Sb., 
o elektronických komunikacích 
a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o elektronických komunikacích), 
ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo 
dopravy 
 

Směrnice Rady 70/157/EHS ze 
dne 6. února 1970 o sbližování 
právních předpisů členských států 
týkajících se přípustné hladiny 
akustického tlaku a výfukového 
systému motorových vozidel 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/64/ES ze dne 26. 
října 2005 o schvalování typu 
motorových vozidel z hlediska 
jejich opětné použitelnosti, 
recyklovatelnosti a využitelnosti 
a o změně směrnice Rady 
70/156/EHS  
 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/40/ES ze dne 17. 
května 2006 o emisích 
z klimatizačních systémů 
motorových vozidel a o změně 
směrnice Rady 70/156/EHS  
 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 715/2007 ze dne 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
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20. června 2007 o schvalování 
typu motorových vozidel 
z hlediska emisí z lehkých 
osobních vozidel a z užitkových 
vozidel (Euro 5 a Euro 6) a z 
hlediska přístupu k informacím 
o opravách a údržbě vozidla 
 

na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů  

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 78/2009 ze dne 14. 
ledna 2009 o schvalování typu 
motorových vozidel s ohledem na 
ochranu chodců a ostatních 
nechráněných účastníků silničního 
provozu, o změně směrnice 
2007/46/ES a o zrušení směrnic 
2003/102/ES a 2005/66/ES 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 79/2009 ze dne 14. 
ledna 2009 o schvalování typu 
vozidel na vodíkový pohon a o 
změně směrnice 2007/46/ES 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 595/2009 ze dne 
18. června 2009 o schvalování 
typu motorových vozidel 
a motorů z hlediska emisí 
z těžkých nákladních vozidel 
(Euro VI) a o přístupu 
k informacím o opravách a údržbě 
vozidel, o změně nařízení (ES) č. 
715/2007 a směrnice 2007/46/ES 
a o zrušení směrnic 80/1269/EHS, 
2005/55/ES a 2005/78/ES 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 661/2009 ze dne 
13. července 2009 o požadavcích 
pro schvalování typu motorových 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
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vozidel, jejich přípojných vozidel 
a systémů, konstrukčních částí 
a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla 
z hlediska obecné bezpečnosti 

o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1222/2009 ze dne 
25. listopadu 2009 o označování 
pneumatik s ohledem na 
palivovou účinnost a jiné důležité 
parametry 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

 Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 167/2013 ze dne 
5. února 2013 o schvalování 
zemědělských a lesnických 
vozidel a dozoru nad trhem 
s těmito vozidly 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 168/2013 ze dne 
15. ledna 2013 o schvalování 
dvoukolových nebo tříkolových 
vozidel a čtyřkolek a dozoru nad 
trhem s těmito vozidly 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 540/2014 ze dne 
16. dubna 2014 o hladině 
akustického tlaku motorových 
vozidel a náhradních systémů 
tlumení hluku a o změně směrnice 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
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2007/46/ES a o zrušení směrnice 
70/157/EHS 

vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/1628 ze dne 
14. září 2016 o požadavcích na 
mezní hodnoty emisí plynných 
a tuhých znečišťujících látek 
a schválení typu spalovacích 
motorů v nesilničních mobilních 
strojích, o změně nařízení (EU) č. 
1024/2012 a (EU) č. 167/2013 a o 
změně a zrušení směrnice 
97/68/ES 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/858 ze dne 30. 
května 2018 o schvalování 
motorových vozidel a jejich 
přípojných vozidel, jakož 
i systémů, konstrukčních částí 
a samostatných technických celků 
určených pro tato vozidla 
a o dozoru nad trhem s nimi, 
o změně nařízení (ES) 
č. 715/2007 a č. 595/2009 
a o zrušení směrnice 2007/46/ES 

Zákon č. 56/2001 Sb., 
o podmínkách provozu vozidel 
na pozemních komunikacích a o 
změně zákona č. 168/1999 Sb., 
o pojištění odpovědnosti za 
škodu způsobenou provozem 
vozidla a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon 
o pojištění odpovědnosti 
z provozu vozidla), ve znění 
zákona č. 307/1999 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů 

Drážní úřad Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2016/424 ze dne 
9. března 2016 o lanových 
dráhách a o zrušení směrnice 
2000/9/ES  
 

Zákon č. 266/1994 Sb., 
o dráhách, ve znění pozdějších 
předpisů 
Zákon č. 90/216 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Krajské hygienické 
stanice 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech 
a obalových odpadech 

Zákon č. 477/2001 Sb., 
o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek, 
o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a o 
změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 
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Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES 
Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, 
o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a o 
změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1223/2009 ze dne 
30. listopadu 2009 
o kosmetických přípravcích 

Zákon č. 258/2000 Sb., 
o ochraně veřejného zdraví a o 
změně některých souvisejících 
zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 
22. května 2012 o dodávání 
biocidních přípravků na trh 
a jejich používání 

Zákon č. 324/2016 Sb., 
o biocidních přípravcích 
a účinných látkách a o změně 
některých souvisejících zákonů 
(zákon o biocidech), ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice 2014/40/EU 
Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 3. dubna 2014 o sbližování 
právních a správních předpisů 
členských států týkajících se 
výroby, obchodní úpravy 
a prodeje tabákových 
a souvisejících výrobků a o 
zrušení směrnice 2001/37/ES  

Zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Státní ústav pro 
kontrolu léčiv 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech 
a obalových odpadech 

Zákon č. 477/2001 Sb., 
o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/79/ES ze dne 
27. října 1998 o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in 
vitro  
 

Zákon č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích 
a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na 
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výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/745 ze dne 5. 
dubna 2017 o zdravotnických 
prostředcích, změně směrnice 
2001/83/ES, nařízení (ES) č. 
178/2002 a nařízení (ES) č. 
1223/2009 a o zrušení směrnic 
Rady 90/385/EHS a 93/42/EHS 

Zákon č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích 
a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. 
dubna 2017 o diagnostických 
zdravotnických prostředcích in 
vitro a o zrušení směrnice 
98/79/ES a rozhodnutí Komise 
2010/227/EU 

Zákon č. 268/2014 Sb., 
o zdravotnických prostředcích 
a o změně zákona č. 634/2004 
Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na 
trh, ve znění pozdějších předpisů 

Ústřední kontrolní 
a zkušební ústav 
zemědělský 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 
13. října 2003 o hnojivech 

Zákon č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, pomocných 
půdních látkách, pomocných 
rostlinných přípravcích 
a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon 
o hnojivech), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek, 
o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a o 
změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, 
o změně a zrušení směrnic 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a o 
změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
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67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

pozdějších předpisů 

Státní zemědělská 
a potravinářská 
inspekce 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 
16. září 2009 o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu 

Zákon č. 477/2001 Sb., 
o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve 
znění pozdějších předpisů 

Směrnice 2014/40/EU 
Evropského parlamentu a Rady ze 
dne 3. dubna 2014 o sbližování 
právních a správních předpisů 
členských států týkajících se 
výroby, obchodní úpravy 
a prodeje tabákových 
a souvisejících výrobků a o 
zrušení směrnice 2001/37/ES  

Zákon č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových 
výrobcích a o změně a doplnění 
některých souvisejících zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci 
reklamy a o změně a doplnění 
zákona č. 468/1991 Sb., 
o provozování rozhlasového 
a televizního vysílání, ve znění 
pozdějších předpisů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Ústav pro státní 
kontrolu 
veterinárních léčiv 
a biopreparátů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech 
a obalových odpadech 

Zákon č. 477/2001 Sb., 
o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve 
znění pozdějších předpisů 

Česká inspekce 
životního prostředí 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 94/62/ES ze dne 20. 
prosince 1994 o obalech 
a obalových odpadech 

Zákon č. 477/2001 Sb., 
o obalech a o změně některých 
zákonů (zákon o obalech), ve 
znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 648/2004 ze dne 
31. března 2004 o detergentech 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a o 
změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 
29. dubna 2004 o perzistentních 
organických znečišťujících 
látkách a o změně směrnice 
79/117/EHS 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a o 
změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2004/42/ES ze dne 21. 
dubna 2004 o omezování emisí 
těkavých organických sloučenin 
vznikajících při používání 
organických rozpouštědel 
v některých barvách a lacích 
a výrobcích pro opravy nátěru 

Zákon č. 201/2012 Sb., 
o ochraně ovzduší, ve znění 
pozdějších předpisů 
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vozidel a o změně směrnice 
1999/13/ES 
Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2006/66/ES ze dne 6. září 
2006 o bateriích a akumulátorech 
a odpadních bateriích 
a akumulátorech a o zrušení 
směrnice 91/157/EHS  

Zákon č. 185/2001 Sb., 
o odpadech a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování 
a omezování chemických látek, 
o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a o 
změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, 
o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a o 
změně nařízení (ES) č. 1907/2006 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a o 
změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1005/2009 ze dne 
16. září 2009 o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu 

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, 
které poškozují ozonovou 
vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 66/2010 ze dne 
25. listopadu 2009 o ekoznačce 
EU  
 

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, 
které poškozují ozonovou 
vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech, ve znění 
pozdějších předpisů 
Zákon č. 634/1992 Sb., 
o ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 
22. května 2012 o dodávání 
biocidních přípravků na trh 
a jejich používání 

Zákon č. 324/2016 Sb., 
o biocidních přípravcích 
a účinných látkách a o změně 
některých souvisejících zákonů 
(zákon o biocidech), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 517/2014 ze dne 
16. dubna 2014 o fluorovaných 

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, 
které poškozují ozonovou 
vrstvu, a o fluorovaných 
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skleníkových plynech a o zrušení 
nařízení (ES) č. 842/2006 

skleníkových plynech, ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2017/852 o rtuti a o 
zrušení nařízení (ES) 
č. 1102/2008  
 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a o 
změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Ministerstvo vnitra Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 
22. května 2012 o dodávání 
biocidních přípravků na trh 
a jejich používání 

Zákon č. 324/2016 Sb., 
o biocidních přípravcích 
a účinných látkách a o změně 
některých souvisejících zákonů 
(zákon o biocidech), ve znění 
pozdějších předpisů 

Ministerstvo obrany 
 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 
22. května 2012 o dodávání 
biocidních přípravků na trh a 
jejich používání 

Zákon č. 324/2016 Sb., 
o biocidních přípravcích 
a účinných látkách a o změně 
některých souvisejících zákonů 
(zákon o biocidech), ve znění 
pozdějších předpisů 

Státní úřad inspekce 
práce 
 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 
18. prosince 2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek, 
o zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky, o změně směrnice 
1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice 
Rady 76/769/EHS a směrnic 
Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách 
a chemických směsích a 
o změně některých zákonů 
(chemický zákon), ve znění 
pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1272/2008 ze dne 
16. prosince 2008 o klasifikaci, 
označování a balení látek a směsí, 
o změně a zrušení směrnic 
67/548/EHS a 1999/45/ES a 
o změně nařízení (ES) č. 
1907/2006 

Zákon č. 350/2011 Sb., 
o chemických látkách a 
chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů 
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	III.
	ZÁKON
	ze dne……2020
	o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů
	Část První
	Zákon o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy
	§ 1
	Předmět úpravy
	Tento zákon stanoví v návaznosti na přímo použitelný právní předpis Evropské unie týkající se dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy0F1) (dále jen „přímo použitelný předpis“)
	a) institucionální uspořádání dozoru nad trhem,
	b) působnost správních orgánů k dozoru nad trhem (dále jen „orgán dozoru“).
	CELEX: 32019R1020 (čl. 1 odst. 1)

	§ 2
	Působnost zákona
	Ustanovení tohoto zákona se použijí při uplatňování přímo použitelného předpisu a při výkonu dozoru nad trhem s výrobky, na které se vztahují právní předpisy uvedené v příloze I přímo použitelného předpisu, pokud tyto předpisy neobsahují zvláštní usta...
	CELEX: 32019R1020 (čl. 2 odst. 1)

	§ 3
	Ústřední styčný úřad
	(1) Ústředním styčným úřadem podle čl. 10 odst. 3 přímo použitelného předpisu je Ministerstvo průmyslu a obchodu.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 3)
	(2) Ústřední styčný úřad
	a) koordinuje spolupráci mezi orgány dozoru uvedenými v § 4 odst. 1,
	CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 6)
	b) plní informační povinnosti vůči Evropské komisi podle článku 34 přímo použitelného předpisu,
	CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 2, čl. 34 odst. 3)
	c) ve spolupráci s orgány dozoru zpracovává vnitrostátní strategii dozoru nad trhem s výrobky podle článku 13 přímo použitelného předpisu, podle potřeby ji aktualizuje a vyhodnocuje,

	CELEX: 32019R1020 (čl. 13 odst. 1)
	d) zpracovává souhrn vnitrostátní strategie dozoru nad trhem s výrobky podle písmene c) a zveřejňuje jej způsobem umožňujícím dálkový přístup,

	CELEX: 32019R1020 (čl. 13 odst. 3)
	e) zajišťuje komunikaci s orgány dozoru a ústředními styčnými úřady jiných členských států podle článku 24 přímo použitelného předpisu a

	CELEX: 32019R1020 (čl. 24 odst. 4)
	f) plní jiné povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 4)


	§ 4
	Orgány dozoru
	(1) Orgány dozoru příslušnými k uplatňování přímo použitelného předpisu a postupu podle tohoto zákona jsou
	a) Česká obchodní inspekce,
	b) Český báňský úřad,
	c) Státní energetická inspekce,
	d) Úřad pro normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví,
	e) Český telekomunikační úřad,
	f) Ministerstvo dopravy,
	g) Drážní úřad,
	h) krajské hygienické stanice,
	i) Státní ústav pro kontrolu léčiv,
	j) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský,
	k) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,
	l) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,
	m) Česká inspekce životního prostředí,
	n) Ministerstvo vnitra,
	o) Státní úřad inspekce práce,
	p) Ministerstvo obrany.

	CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 2)
	(2) Příloha tohoto zákona uvádí působnost orgánů dozoru pro oblasti upravené předpisy Evropské unie stanovenými přílohou I přímo použitelného předpisu.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 2)

	(3) Orgán dozoru
	a) spolupracuje s ostatními orgány dozoru, ústředním styčným úřadem a orgány Celní správy České republiky,

	CELEX: 32019R1020 (čl. 10 odst. 6, čl. 25 odst. 5, čl. 26 odst. 3)
	b) zpracovává podklady pro vnitrostátní strategii dozoru nad trhem s výrobky podle článku 13 přímo použitelného předpisu, její aktualizaci a vyhodnocení a

	CELEX: 32019R1020 (čl. 13 odst. 1)
	c) plní jiné povinnosti stanovené přímo použitelným předpisem.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 11 odst. 1, 3, 5, 7 až 9, čl. 16 odst. 5)


	§ 5
	Pravomoci orgánů dozoru při kontrole
	(1) Orgán dozoru je kromě pravomocí vyplývajících z kontrolního řádu a z jiných právních předpisů při kontrole oprávněn
	a) vyžadovat od hospodářského subjektu
	1. informace o dodavatelském řetězci a o podrobnostech distribuční sítě,


	CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. b)
	2. informace o množství kontrolovaného výrobku na trhu a o jiných modelech výrobku, které mají stejné technické vlastnosti jako kontrolovaný výrobek, jsou-li relevantní ke zjištění souladu výrobku s požadavky právních předpisů,
	CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. b)
	3. přístup k vestavěnému softwaru, je-li takový přístup nutný k posouzení souladu výrobku s požadavky právních předpisů,
	CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. a)
	4. informace nutné ke zjištění vlastnictví internetových stránek, souvisejí-li tyto informace s předmětem kontroly,
	CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. c)
	b) provádět zkoušky, nebo zajistit provedení zkoušek výrobků k ověření souladu s požadavky právních předpisů nebo posouzení rizika nebo získání důkazu.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. j)

	(2) Orgán dozoru je oprávněn pro účely kontroly použít jakoukoli informaci, dokument, zjištění, prohlášení nebo jakékoli poznatky související s předmětem kontroly, a to bez ohledu na formát a médium, na kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 5)
	(3) Nesplňuje-li výrobek požadavky právních předpisů, orgán dozoru je oprávněn požadovat úhradu za provedené zkoušky, nakládání se vzorkem nebo jeho skladování.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 15 odst. 1)
	(4) Má-li orgán dozoru důvodné pochybnosti nebo prokáže-li, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené právním předpisem, oznámí tuto skutečnost notifikované osobě1F2) nebo oznámenému subjektu2F3), který vydal dokument prokazující osvědčení o posouzení ...

	Opatření ukládaná orgány dozoru
	§ 6
	(1) Orgán dozoru uloží vhodné opatření, zjistí-li, že ačkoliv je výrobek používán v souladu se zamýšleným účelem nebo za podmínek, které lze rozumně předvídat, a je řádně instalován a udržován, není v souladu s právním předpisem nebo může ohrozit zdra...
	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 1)
	(2) Opatřeními ukládanými orgány dozoru hospodářským subjektům jsou zejména
	a) nařízení uvedení výrobku do souladu s právními předpisy včetně nápravy formálního nesouladu,

	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. a)
	b) nařízení odstranění rizika, které výrobek představuje,

	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. a)
	c) zákaz dodání výrobku na trh,

	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. b)
	d) zákaz uvedení výrobku do provozu nebo používání výrobku pro provozní potřebu,
	e) nařízení stažení výrobku z trhu nebo oběhu a varování veřejnosti před rizikem, které výrobek představuje,

	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. c)
	f) nařízení zničení výrobku nebo jeho znehodnocení,
	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. d)
	g) nařízení opatření výrobku varováním v českém jazyce před rizikem, které výrobek může představovat,
	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. e)
	h) uložení předběžných podmínek pro dodání výrobku na trh,
	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. f)
	i) uložení povinnosti neprodleně vhodným způsobem varovat ohroženého konečného uživatele v českém jazyce před rizikem plynoucím z výrobku, nebo
	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. g)
	j) uložení povinnosti odstranit obsah webové stránky nabízející výrobky, které nejsou v souladu s požadavky právního předpisu nebo které představují vážné riziko, z on-line rozhraní nebo zobrazit varovné upozornění konečným uživatelům v okamžiku jejic...
	CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. k)

	(3) Nesplní-li hospodářský subjekt opatření podle odstavce 2 písm. j), uloží orgán dozoru poskytovateli služby informační společnosti, aby omezil přístup k on-line rozhraní nebo požádal třetí stranu o přijetí takového opatření, nelze-li nápravy dosáhn...
	CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. k)
	(4) Opatření podle odstavce 2 písm. g) až i) lze uložit pouze v případě, že výrobek představuje, nebo může představovat, riziko pouze za určitých podmínek nebo pouze pro určité konečné uživatele.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 4)

	§ 7
	(1) Opatření podle § 6 odst. 2 písmene a) až e) a písmene g) až j) uloží orgán dozoru postupem podle odstavců 2 až 6.
	(2) Uložení opatření podle odstavce 1 je vždy prvním úkonem v řízení. Uložení opatření oznámí orgán dozoru bez zbytečného odkladu písemně kontrolované osobě, nebo ústně na místě kontrolované nebo povinné osobě. Ústně vyhlášené opatření potvrdí orgán d...
	CELEX: 32019R1020 (čl. 18 odst. 1 a 2)
	(3) Proti uložení opatření podle odstavce 1 může kontrolovaná osoba podat námitky do 10 pracovních dnů ode dne oznámení písemného vyhotovení opatření. Námitky se podávají u orgánu dozoru, který opatření uložil. Námitky proti uložení opatření nemají od...
	CELEX: 32019R1020 (čl. 18 odst. 3)
	(4) O námitkách rozhodne bezodkladně vedoucí orgánu dozoru, nebo jím pověřený představený, pokud není v jiném právním předpisu stanoveno jinak3F4). Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě. Proti rozhodnutí o námitkách ne...
	(5) Kontrolovaná osoba je povinna bezodkladně písemně informovat orgán dozoru o způsobu zjednání nápravy a přijatých opatřeních.
	(6) Pominou-li důvody pro uložení opatření podle odstavce 1, orgán dozoru opatření nebo jeho část změní, nebo zruší. Přitom postupuje podle odstavců 2 až 4 obdobně.

	§ 8
	Sdílení informací
	Ústřední styčný úřad, orgány dozoru a orgány Celní správy České republiky pro účely vzájemné komunikace a komunikace s ústředními styčnými úřady, orgány dozoru a celními orgány jiných členských států Evropské unie používají informační a komunikační sy...
	CELEX: 32019R1020 (čl. 34 odst. 1, čl. 26 odst. 4)

	§ 9
	Oznamovací povinnost
	(1) Orgán dozoru oznámí Ministerstvu průmyslu a obchodu uložení opatření, které se týká výrobku představujícího vážné riziko. To platí i v případě dobrovolného opatření, které přijme hospodářský subjekt a o němž orgán dozoru obdrží informaci.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 1)
	(2) K oznámení výrobku podle odstavce 1 se použije postup podle zákona o obecné bezpečnosti výrobků4F5).
	CELEX: 32019R1020 (čl. 19 odst. 1, čl. 20 odst. 4)

	§ 10
	Orgány Celní správy České republiky
	(1) Generální ředitelství cel poskytuje orgánu dozoru na jeho žádost tyto informace:
	a) identifikační údaje deklaranta nebo dovozce, a to jméno, popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo osoby, bylo-li přiděleno, nebo název a sídlo příjemce,
	b) popis výrobku, včetně obchodního názvu a druhu výrobku podle jeho zařazení v kombinované nomenklatuře uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87,
	c) množství výrobku vyjádřené v objemu, hmotnosti nebo počtu jednotek,
	d) informace o zemi odeslání a zemi původu výrobku, je-li tato informace známa.

	(2) Poskytnutí informací podle odstavce 1 a 4 není porušením mlčenlivosti podle daňového řádu.
	(3) Generální ředitelství cel předává Evropské komisi a ústřednímu styčnému úřadu informace podle čl. 25 odst. 1 přímo použitelného předpisu.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 25 odst. 6)
	(4) Má-li celní úřad podezření, že výrobek, u kterého je navrženo propuštění do celního režimu volného oběhu, není možné do tohoto celního režimu propustit z důvodu nesouladu s předpisem uvedeným v příloze I přímo použitelného předpisu nebo z důvodu v...
	CELEX: 32019R1020 (čl. 26 odst. 2)

	§ 11
	Přestupky
	(1) Hospodářský subjekt uvedený v čl. 4 odst. 1 a 2 přímo použitelného předpisu se dopustí přestupku tím, že
	a) neověří, že bylo vypracováno EU prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku a technická dokumentace, nebo neuchová toto prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku po dobu stanovenou právním předpisem podle čl. 4 odst. 3 písm. a) přímo použit...
	b) nezajistí zpřístupnění technické dokumentace orgánu dozoru, nebo neposkytne orgánu dozoru všechny informace a dokumentaci nutné k posouzení shody výrobku v jazyce určeném orgánem dozoru podle čl. 4 odst. 3 písm. b) přímo použitelného předpisu,
	c) neinformuje orgán dozoru v případě důvodného podezření, že výrobek představuje riziko podle čl. 4 odst. 3 písm. c) přímo použitelného předpisu,
	d) neujistí se o přijetí okamžitých opatření k odstranění nesouladu výrobku s požadavky právních předpisů, nebo k odstranění nebo zmírnění rizika, které výrobek představuje podle čl. 4 odst. 3 písm. d) přímo použitelného předpisu, nebo

	CELEX: 32019R1020 (čl. 4 odst. 3)
	e) neuvede v souladu s čl. 4 odst. 4 přímo použitelného předpisu na výrobku nebo na jeho obalu, na balíku nebo v průvodním dokladu název hospodářského subjektu usazeného v Evropské unii, který odpovídá ve vztahu k tomuto výrobku za plnění úkolů stanov...
	CELEX: 32019R1020 (čl. 4 odst. 4)

	(2) Hospodářský subjekt uvedený v čl. 4 odst. 2 písm. c) přímo použitelného předpisu se dopustí přestupku tím, že neposkytne orgánu dozoru kopii pověření podle čl. 5 odst. 1 přímo použitelného předpisu.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 5 odst. 2)
	(3) Poskytovatel služeb informační společnosti se dopustí přestupku tím, že nespolupracuje s orgánem dozoru podle čl. 7 odst. 2 přímo použitelného předpisu, nebo nesplní opatření podle § 6 odst. 2 písm. k) uložené orgánem dozoru.
	CELEX: 32019R1020 (čl. 7 odst. 2)
	(4) Hospodářský subjekt podle čl. 3 bodu 13 přímo použitelného předpisu se dopustí přestupku tím, že
	a) nesplní opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až j) uložené orgánem dozoru,
	b) nespolupracuje s orgánem dozoru podle čl. 7 odst. 1 přímo použitelného předpisu na opatřeních vedoucích k odstranění nebo zmírnění rizika výrobku, který dodává na trh, nebo
	CELEX: 32019R1020 (čl. 7 odst. 1)
	c) neinformuje orgán dozoru o zjednání nápravy podle § 7 odst. 5.

	(5) Za přestupek lze uložit pokutu do
	a) 100 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 2,
	b) 500 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odstavce 1 nebo 3,
	c) 1 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odst. 4 písmene b) nebo c),
	d) 50 000 000 Kč, jedná-li se o přestupek podle odst. 4 písmene a).

	(6) Přestupky podle odstavce 1 až 4 projednává orgán dozoru.
	(7) Pokuty vybírá orgán, který pokutu uložil; vymáhá je celní úřad.


	ČÁST DRUHÁ
	§ 12
	Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků
	Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění zákona č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., zákon...
	„§ 8a
	Systém pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích
	(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je národním kontaktním místem pro systém pro rychlou výměnu informací (dále jen „národní kontaktní místo“) o výrobcích, které nejsou potravinou, krmivem nebo léčivým přípravkem (dále jen „nepotravinářské výrobky“), ...
	(2) Národní kontaktní místo a orgány dozoru podle § 7 tvoří vnitrostátní síť pro systém rychlé výměny informací o nepotravinářských výrobcích Evropské unie. Činnost vnitrostátní sítě organizuje národní kontaktní místo. Orgány dozoru jsou povinny s nár...
	(3) Při zajišťování činnosti systému rychlé výměny informací o nepotravinářských výrobcích Evropské unie se postupuje podle pokynů Evropské komise pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích.“.



	ČÁST TŘETÍ
	§ 13
	Změna zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh
	§ 52 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 265/2017 Sb. a zákona č. …/2020 Sb., se zrušuje.

	ČÁST ČTVRTÁ
	§ 14
	Změna zákona o technických požadavcích na výrobky
	Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., z...
	„(6) Česká obchodní inspekce při kontrole, zda jsou stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, postupuje podle jiných právních předpisů18).
	______________________________
	18) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnic 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011.
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	§ 15
	Změna zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
	Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 217/1993 Sb., zákona č. 40/1995 Sb., zákona č. 104/1995 Sb., zákona č. 110/1997 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 64/2000 Sb., zákona č. 145/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., zákon...
	„§ 23b
	Při dozoru nad plněním povinností stanovených v § 10a, § 18a a § 18b postupuje orgán dozoru podle přímo použitelného předpisu Evropské unie a zvláštního právního předpisu50).
	§ 16
	Změna zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií ve znění pozdějších předpisů
	Zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění o hospodaření energií, ve znění zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 574/2006 S...


	ČÁST sedmá
	§ 17
	Změna zákona o pyrotechnice
	„§ 56
	Postup České obchodní inspekce při kontrole pyrotechnických výrobků
	(1) Česká obchodní inspekce při kontrole podle § 55 odst. 2 postupuje podle jiných právních předpisů22).
	(2) Česká obchodní inspekce uloží příslušnému hospodářskému subjektu opatření podle § 6 odstavce 2 písm. a) jiného právního předpisu23), pokud v rámci své kontrolní činnosti zjistí některý z následujících nedostatků:
	a) označení CE bylo připojeno v rozporu s § 15 nebo s harmonizačním předpisem Unie20),
	b) označení CE nebylo připojeno,
	c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do kontroly výroby, bylo připojeno v rozporu s § 15 nebo nebylo připojeno,
	d) nebylo vypracováno prohlášení o shodě, je-li u příslušného posuzování shody vyžadováno,
	e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně,
	f) dokumentace potřebná podle jednotlivých postupů posuzování shody podle § 7 stanovená v nařízení vlády chybí nebo je neúplná,
	g) informace uvedené v § 19 odst. 3 nebo § 20 odst. 5 chybí, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo
	h) nebyl splněn jiný požadavek uvedený v § 18, 19, 20 a 21.

	(3) Pokud nesoulad uvedený v odstavci 2 nadále trvá, uloží Česká obchodní inspekce opatření podle § 6 odst. 2 písm. c) nebo e) zvláštního právního předpisu23).
	(4) Pokud má Česká obchodní inspekce důvodné podezření, že porušením povinností podle tohoto zákona došlo nebo může dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, zakáže neprodleně kontrolované osobě do zjednání nápravy zacházení s pyrotechni...
	___________________
	Zákon č. …/…. Sb., o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů.
	23) Zákon č. …/…. Sb., o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů.“.
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	Změna zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů
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	Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 254/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 13/2002 Sb., zákona č. 76/2002 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 120/2002 Sb., zákona č....
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	Změna zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
	V § 5 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004, zákona č. 321/2004, zákona č. 120/2008, zákona č. 291/2009, zákona č. 138/2014 Sb. a zákona č. 180/2016 S...
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	Účinnost
	Tento zákon nabývá účinnosti dnem 16. července 2021.
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