
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Zákon o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně souvisejících zákonů 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministertsvo průmyslu a obchodu  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

červenec.2021 

      

Implementace práva EU: Ano; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: červenec.2021 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílem návrhu zákona je zajištění implementace 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 (dále jen „nařízení o dozoru“) a tím posílení vymáhání 
požadavků stanovených harmonizačními právními předpisy. V návaznosti na nařízení o dozoru se 
návrhem zákona stanoví: 

- institucionální uspořádání dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry, včetně 
určení ústředního styčného úřadu, a 

- vymezení příslušnosti správních úřadů k dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované 
sféry. 

Na základě nového zákona budou mít všechny orgány dozoru k dispozici stejný minimální soubor 
pravomocí pro provádění kontroly a dále soubor opatření, která budou moci ukládat v případě zjištění 
nesouladu výrobků s právními předpisy nebo rizika pro zdraví nebo bezpečnost uživatelů. Kromě toho 
zákon cílí na zajištění spolupráce orgánů dozoru navzájem a orgánů dozoru s orgány Celní správy, na 
zajištění výměny informací o dozoru a maximální sjednocení posuzování stejných nebo obdobných situací 
při kontrole prováděné různými orgány dozoru. V neposlední řadě je cílem nové právní úpravy posílení 
spolupráce českých orgánů dozoru s orgány dozoru v ostatních členských státech EU a Evropskou komisí 
(dále jen "EK"). 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

Dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry budou vykonávat stávající orgány dozoru 
v rámci kompetencí, které jim byly svěřeny platnou právní úpravou. Návrh zákona však stanoví orgánům 
dozoru některé nové povinnosti, které mohou znamenat určité dopady na rozpočet. Jedná se zejména 
o povinnost orgánů dozoru používat komunikační a informační systém zřízený EK, tzv. ICSMS. V této 
souvislosti lze předpokládat určité počáteční náklady, které je však momentálně problematické vyčíslit, 
protože v současné době nejsou všechny orgány dozoru rozhodnuty o způsobu zadávání informací do 
ICSMS. Navíc v případě využití přenosu informací z IT systémů orgánů dozoru prostřednictvím rozhraní, 
které dá k dispozici EK, nejsou známa technická data ani požadavky na připojení k rozhraní, na základě 
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kterých by bylo možné alespoň předběžně vyčíslit náklady na propojení informačních systémů orgánů 
dozoru s rozhraním.  

Pokud jde o informační povinnost stanovenou Generálnímu ředitelství cel, nejedná se ve skutečnosti 
o povinnost novou, ale o sjednocení způsobu a rozsahu poskytování informací všem orgánům dozoru, které 
jsou sice poskytovány již dnes, ale na různé úrovni a v různém rozsahu. Tato povinnost nevede k nutnosti 
vynakládat další náklady. 

S určitými náklady bude nutné počítat v souvislosti se zřízením ústředního styčného úřadu a zajištěním 
jeho činnosti, např. ve vztahu k administraci ICSMS, zpracování a vyhodnocování vnitrostátní strategie 
dozoru nad trhem nebo dalším úkolům, které jsou stanoveny zákonem nebo budou vyžadovány EK. Tyto 
náklady však budou řešeny interně v rámci činnosti příslušného útvaru Ministerstva průmyslu a obchodu.   

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

--- 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: Ano  

Návrh zákona má dopad na podnikatelské prostředí, nicméně tento dopad nelze považovat za negativní.  
Návrh zákona bude jasně definovat institucionální uspořádání dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do 
harmonizované sféry. Návrhem zákona bude zastřešena spolupráce všech orgánů dozoru nad trhem 
s výrobky spadajícími do harmonizované sféry, a to prostřednictvím ústředního styčného úřadu, všechny 
orgány dozoru budou mít stejný minimální rozsah pravomocí a opatření, čímž bude vytvořen předpoklad 
k jednotnému postupu při výkonu dozoru.  

Náklady vzniknou hospodářským subjektům se sídlem mimo EU, které umísťují výrobky přímo do EU 
v případě, že dosud nejmenovaly zplnomocněného zástupce podle čl. 4 nařízení o dozoru. V daném 
případě se jedná zejména o oblast e-commerce (e-shopy, platformy), kterým vznikne náklad na jmenování 
zplnomocněného zástupce odpovědného za informace o dodržování předpisů platných pro výrobky, se 
kterými obchodují a které spadají do působnosti nařízení o dozoru. Zvýšení nákladů by se nemělo dotknout 
hospodářských subjektů, které již nyní pravidelně dodávají výrobky na trh EU, protože většina z nich již 
má v EU obchodního partnera, který může být k dispozici orgánům dozoru nad trhem, může reagovat na 
jejich dotazy nebo požadavky a podnikat kroky k odstranění nevyhovujících výrobků z trhu. Náklady 
hospodářských subjektů dodávajících přímo spotřebitelům v EU ze zemí mimo EU budou souviset 
s výběrem subjektu, který bude plnit funkci zplnomocněného zástupce, s uzavřením smlouvy a zajištěním 
podmínek pro plnění požadavků stanovených nařízením o dozoru. Tyto náklady pro uvedené subjekty 
neznamenají nerovné zacházení, ale nápravu současné nevyvážené situace, kdy obdobné povinnosti 
hospodářské subjekty se sídlem v EU a z některých třetích zemí již musí plnit (zejm. jmenovat odpovědnou 
osobou dosažitelnou, kontaktovatelnou a v případě nutnosti i sankcionovatelnou orgány dozoru, zatímco 
hospodářské subjekty se sídlem mimo EU a bez zplnomocněného zástupce nelze žádným způsobem 
kontaktovat, a tedy ani zjednat nápravu). Tento přístup by měl vést ke snižování nekalé hospodářské 
soutěže ze strany hospodářských subjektů, které právní předpisy pro uvádění výrobků na trh nedodržují. 
Současně tím dojde k podpoře těch hospodářských subjektů, které důsledně právní předpisy týkající se 
uvádění výrobků na trh respektují. V současné době není možné vyčíslit konkrétní náklady na vnitrostátní 
úrovni, a to ani po konzultaci se zástupci profesních organizací, protože nejsou k dispozici přesná data 
o počtu výrobků a počtu hospodářských subjektů, kterých se stanovená nová povinnost bude dotýkat. 
Z hlediska vyhodnocení dopadů jsou rovněž problematické nejasnosti ohledně postupu při kontrole této 
povinnosti, protože zatím není dostupná metodika pro kontrolu a interpretaci této povinnosti ze strany EK.   

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  

---  
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3.5 Sociální dopady: Ne  

---  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Nová úprava by měla přinést spotřebitelům vyšší míru ochrany před nebezpečnými výrobky, před výrobky, 
které nejsou v souladu s harmonizačními právními předpisy EU nebo výrobky představujícími riziko pro 
zdraví a bezpečnost uživatelů. Bude též zajištěna lepší informovanost spotřebitelů o nebezpečných nebo 
nevyhovujících výrobcích a o dozoru nad trhem s výrobky. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  

---  

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

--- 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

--- 

3.10 Korupční rizika: Ne 

--- 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

--- 
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