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VI. 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA č. 102/2001 Sb., O OBECNÉ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ 

A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O OBECNÉ BEZPEČNOSTI VÝROBKŮ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 

PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

§ 8 

Přestupky 

  

 (1) Výrobce se dopustí přestupku tím, že 

a) neopatří průvodní dokumentací výrobek uváděný na trh nebo jej neoznačí podle § 4 odst. 1, 

b) neopatří výrobek v souladu se zvláštním právním předpisem7b) údaji potřebnými k identifikaci 

výrobce a výrobku, popřípadě série výrobku podle § 4 odst. 3, 

c) uvádí na trh nebezpečné výrobky, 

d) neodebírá vzorky výrobků uváděných na trh a neprovádí zkoušky jejich bezpečnosti, je-li to 

potřebné k zamezení existujících rizik, nebo 

e) nečiní opatření, která mu umožní být informován o bezpečnosti jím vyráběného výrobku i po jeho 

dodání na trh a do oběhu. 

  

 (2) Distributor se dopustí přestupku tím, že 

 a) v rozporu s § 5 odst. 4 distribuuje takové výrobky uvedené na trh, o nichž na základě svých 

informací a odborných znalostí ví nebo může předpokládat, že neodpovídají požadavkům na 

bezpečnost výrobků, 

b) se neúčastní činností souvisejících se zajištěním bezpečnosti výrobků uváděných na trh, nebo 

c) neudržuje a neposkytuje písemné informace nezbytné pro dohledání původu výrobku 

a nespolupracuje při akcích prováděných výrobci, orgány dozoru a orgány, které konají opatření 

v souladu s § 6. 

  

 (3) Výrobce nebo distributor se dopustí přestupku tím, že 

a) neupozorní v průvodní dokumentaci na možná rizika spojená s určitým způsobem užívání výrobku 

podle § 4 odst. 4, 

b) neupozorní spotřebitele na skutečnost, že výrobek je nebezpečný, a nestáhne nebezpečný výrobek 

z trhu a z oběhu, 

c) neumožní osobě, která vlastní nebo drží nebezpečný výrobek, aby jej mohla vrátit zpět výrobci 

nebo distributorovi na jejich náklady, 

d) neoznámí příslušnému orgánu dozoru, že uvedl na trh nebo do oběhu nebezpečný výrobek, ihned 

poté, jakmile tuto skutečnost zjistil, 

e) nespolupracuje s příslušnými orgány dozoru na opatřeních směřujících k odstranění nebo omezení 

rizika plynoucího z nebezpečného výrobku podle § 5 odst. 8, nebo 

f) neuvede v případě vážného rizika v oznámení podle § 5 odst. 8 alespoň údaje umožňující přesnou 

identifikaci daného výrobku nebo série výrobků, úplný popis rizika, které dané výrobky představují, 

veškeré dostupné informace důležité pro dohledání výrobku a popis opatření přijatých k zabránění 

rizikům pro spotřebitele. 
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 (4) Za přestupek podle odstavců 1 až 3 lze uložit pokutu do 50 000 000 Kč. 

  

 (5) Přestupky podle tohoto zákona projednává orgán dozoru. 

  

 (6) Pokuty vybírá správní orgán, který je uložil. 

  

 (7) U přestupků podle odstavců 1 až 3 nelze upustit od uložení správního trestu. 

 

§ 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. 

  

§ 9 

Oznamovací povinnost 

  

 (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. 

Orgány dozoru jsou povinny oznámit výskyt nebezpečného nepotravinářského výrobku Ministerstvu 

průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvo je odpovědné za zajištění systému pro 

rychlou výměnu informací Evropských společenství (RAPEX) v situacích vážného a bezprostředního 

rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů plynoucího z výrobků, které nejsou potravinou9a) 

(dále jen "nepotravinářské výrobky"). 

  

 (2) Pokud riziko plynoucí z nebezpečného nepotravinářského výrobku může přesáhnout 

území České republiky, národní kontaktní místo ministerstvo je povinno neprodleně informovat 

o výskytu takového výrobku Komisi. 

  

 (3) Pokud národní kontaktní místo ministerstvo obdrží od Komise rozhodnutí o výskytu 

nebezpečného nepotravinářského výrobku mimo území České republiky, avšak v rámci Evropské 

unie, oznámí je bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu dozoru, který ve lhůtě do 20 

kalendářních dnů zakáže uvedení výrobku na trh nebo do oběhu nebo nařídí stažení takového výrobku 

z trhu nebo z oběhu, pokud v rozhodnutí Komise není stanovena odlišná lhůta. 

  

                                                           
9a) § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. 
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 (4) K zajištění fungování systému rychlé výměny informací podle odstavce 1 stanoví vláda 

svým nařízením postupy, obsah a formu informace o výskytu nepotravinářských výrobků, které jsou 

nebezpečné. 

  

 (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahuje na léčiva a na oznamování nežádoucích příhod 

zdravotnických prostředků podle zvláštních předpisů.9b) 

  

 (6) Zaměstnanci příslušných ministerstev a orgánů dozoru jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o informacích získaných v rámci jejich působnosti v oblasti obecné bezpečnosti výrobků, 

s výjimkou informací, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 

a v zájmu zajištění účinné kontroly trhu a činnosti orgánů dozoru. 

  

Ochrana trhu před nebezpečnými nebo nedostatečně označenými výrobky dováženými ze 

zemí, které nejsou členy Evropských společenství 

 

§ 10 

zrušen 

 

§ 11 

nadpis vypuštěn 

 

 (1) Celní úřady provádějí kontrolu u výrobků navržených k propuštění do celního režimu 

volného oběhu podle přímo použitelného předpisu Evropských společenství, který upravuje 

požadavky na akreditaci a dozor nad trhem, týkající se uvádění výrobků na trh11). 

  

 (2) Celní úřady nepropustí do celního režimu vývozu nebo pasivního zušlechťovacího styku 

nebezpečný výrobek, jehož vývoz je rozhodnutím Komise zakázán12). 

  
 

 

 

 

 

                                                           
9b) Zákon č. 123/2000 Sb. 
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad 

trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 
12) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013, kterým se stanoví celní kodex Unie. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA č. 90/2016 Sb., O POSUZOVÁNÍ SHODY STANOVENÝCH 

VÝROBKŮ PŘI JEJICH DODÁVÁNÍ NA TRH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

ČÁST TŘETÍ 

Dozor nad trhem 

 

§ 49 

Dozor 

 

(1) Dozor nad tím, zda výrobky jsou dodávány na trh, uváděny do provozu nebo používány 

výrobcem pro vlastní potřebu v souladu se stanovenými požadavky nebo s požadavky příslušného 

nařízení Evropské unie, zda hospodářské subjekty plní své povinnosti stanovené tímto zákonem a zda 

výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE nebo jiným stanoveným označením podle 

tohoto zákona, nebo podle příslušného nařízení Evropské unie, provádí orgán dozoru, kterým je 

Česká obchodní inspekce, nebo další správní orgán, pokud tak jiný zákon stanoví. 

 

(2) Orgány dozoru mohou 

a) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky plní stanovené 

požadavky nebo požadavky příslušného nařízení Evropské unie; provedení těchto rozborů se zajišťuje 

u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, že výrobek nesplňuje stanovené 

požadavky nebo požadavky příslušného nařízení Evropské unie, hradí náklady na provedení rozboru 

dotčený hospodářský subjekt, 

b) uložit hospodářskému subjektu opatření k nápravě, aby ve stanovené lhůtě odstranil zjištěné 

nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění bez zbytečného odkladu 

provedl nezbytná opatření k nápravě, 

c) uložit hospodářskému subjektu opatření k nápravě, aby bezodkladně informoval o riziku osoby, 

které by mohly být vystaveny riziku plynoucímu z výrobku. 

 

(3) Orgán dozoru může, má-li důvodné pochybnosti, že výrobek nesplňuje stanovené 

požadavky nebo požadavky příslušného nařízení Evropské unie, požadovat od oznámeného subjektu 

informace a dokumenty týkající se posuzování shody tohoto výrobku, včetně osvědčení, technické 

dokumentace a protokolů o zkouškách. Kromě toho může dát orgán dozoru oznámenému subjektu 

podnět k přezkoumání osvědčení. V případě, že orgán dozoru prokáže, že výrobek nesplňuje 

stanovené požadavky nebo požadavky příslušného nařízení Evropské unie, oznámí tuto skutečnost 

oznámenému subjektu, který osvědčení vydal; zároveň může uložit oznámenému subjektu, aby toto 

osvědčení hospodářskému subjektu odebral. 

 

§ 50 

Ochranná opatření 

 

(1) Pokud má orgán dozoru důvodné podezření, že výrobek nesplňuje stanovené požadavky 

nebo požadavky příslušného nařízení Evropské unie, zakáže dodávání výrobku na trh, uvádění 

výrobku do provozu nebo používání výrobku výrobcem pro vlastní potřebu po dobu potřebnou k 

provedení potřebných zjištění, je-li to odůvodněno povahou rizika. 

 

(2) Orgán dozoru oznámí uložení opatření podle odstavce 1 ústně hospodářskému subjektu a 

bez zbytečného odkladu o něm učiní písemný záznam. Nesouhlasí-li hospodářský subjekt s uloženým 
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opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu, nebo je může podat písemně 

nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byl se záznamem seznámen. Orgán dozoru rozhodne o podaných 

námitkách bezodkladně. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí dotčenému 

hospodářskému subjektu. Proti rozhodnutí o námitkách není přípustné odvolání. 

 

(3) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek představuje riziko nebo že ve lhůtě podle § 49 odst. 

2 písm. b) nebyly odstraněny zjištěné nedostatky, rozhodne o zákazu dodávání výrobku na trh, 

uvádění výrobku do provozu nebo používání výrobku výrobcem pro vlastní potřebu, popřípadě 

rozhodne o stažení výrobku z trhu nebo z oběhu. Pokud pominou důvody pro uložení zákazu, orgán 

dozoru rozhodne o jeho změně nebo zrušení. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá 

odkladný účinek. 

 

(4) Orgán dozoru rozhodne o zákazu dodávání výrobku na trh, uvádění do provozu nebo 

používání výrobku výrobcem pro vlastní potřebu, anebo o stažení výrobku z trhu nebo z oběhu rovněž 

v případě, že příslušný hospodářský subjekt na výzvu orgánu dozoru podle § 49 odst. 2 písm. b) 

neodstraní nedostatky, spočívající v tom, že 

a) označení CE nebo jiné stanovené označení bylo umístěno v rozporu s ustanoveními tohoto zákona, 

b) označení CE nebo jiné stanovené označení nebylo umístěno, 

c) prohlášení o shodě nebylo vypracováno v souladu s nařízením vlády, nebo 

d) technická dokumentace není dostupná nebo není úplná. 

 

(5) Formální nedostatky, jejichž neodstranění umožňuje orgánu dozoru rozhodnout podle 

odstavce 4, mohou být nařízením vlády blíže specifikovány. Odvolání proti rozhodnutí podle 

odstavce 4 nemá odkladný účinek. 

 

§ 51 

Výrobky představující riziko i přes splnění požadavků 

 

(1) Pokud orgán dozoru po provedení rozborů podle § 49 odst. 2 písm. a) nebo po zjišťování 

podle § 50 odst. 1 zjistí, že výrobek, který splňuje stanovené požadavky nebo požadavky příslušného 

nařízení Evropské unie, přesto představuje riziko, uloží příslušnému hospodářskému subjektu, aby 

přijal všechna vhodná opatření a ve lhůtě přiměřené povaze rizika zajistil, aby dotčený výrobek, 

pokud byl uveden na trh, toto riziko dále nepředstavoval, nebo aby výrobek stáhl z trhu nebo z oběhu. 

Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

 

(2) Hospodářský subjekt je povinen zajistit, aby byla všechna nápravná opatření přijata 

u všech dotčených výrobků, které ve všech členských státech Evropské unie dodal na trh. 

 

(3) O nápravných opatřeních hospodářský subjekt bez zbytečného odkladu informuje orgán 

dozoru. 

 

§ 52 

Oznamovací povinnost 

 

(1) Orgány dozoru jsou povinny oznámit Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen 

"Ministerstvo") přijetí opatření týkajícího se výrobku nebo série výrobku v případech, kdy výrobek 

představuje riziko. To platí i v případě opatření, které přijme dotčený hospodářský subjekt z vlastní 

iniciativy a orgán dozoru obdrží informaci o tomto opatření. 
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(2) Informace poskytované Ministerstvu obsahují veškeré dostupné podrobnosti, zejména 

údaje nezbytné pro identifikaci výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, rizika, které výrobek 

představuje, údaje o povaze a trvání opatření přijatého orgánem dozoru a popřípadě informace o 

dobrovolném opatření přijatém dotčeným hospodářským subjektem. 

 

(3) Pokud riziko přesáhne území České republiky, Ministerstvo je povinno bezodkladně 

informovat o výskytu takového výrobku Evropskou komisi a ostatní členské státy. 

 

(4) Obdrží-li Ministerstvo od Evropské komise informaci o přijetí opatření vůči výrobku 

představujícímu riziko, předá tyto informace bez zbytečného odkladu orgánům dozoru k dalšímu 

postupu. 

 

(5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavců 1 až 3 se obdobně použije 

jiný právní předpis upravující postupy, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných 

nepotravinářských výrobků10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10) Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských 

výrobků, ve znění pozdějších předpisů. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA č. 22/1997 Sb., O TECHNICKÝCH POŽADAVCÍCH NA VÝROBKY 

A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

§ 18 

Dozor 

(1) Dozor nad tím, zda stanovené výrobky jsou uváděny a dodávány na trh nebo do provozu 

v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem, zda jsou stavební výrobky s označením CE 

uváděny a dodávány na trh v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, zda 

hospodářské subjekty plní své povinnosti stanovené tímto zákonem a přímo použitelným předpisem 

pro stavební výrobky, a zda výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE podle přímo 

použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo jiným stanoveným označením podle tohoto 

zákona, provádí Česká obchodní inspekce4), nebo v rozsahu stanoveném zvláštními právními 

předpisy 

a) Český báňský úřad4a), 

b) Drážní úřad4b), 

c) popřípadě další úřad, pokud tak zvláštní zákon stanoví 

(dále jen "orgány dozoru"). 

 

(2) Orgány dozoru mohou  

a) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky plní požadavky 

tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky; provedení těchto 

rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, že 

výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební 

výrobky, hradí náklady na provedení rozboru kontrolovaná osoba, 

b) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich 

příčiny a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná 

opatření k nápravě, 

c) uložit kontrolovaným osobám povinnost bezodkladně informovat o nebezpečí osoby, které by 

mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku. 

 

(3) Orgán dozoru může, má-li důvodné pochybnosti, že stanovený výrobek nesplňuje 

technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b), požadovat 

od autorizované osoby informace a dokumenty, týkající se posuzování shody tohoto výrobku, včetně 

certifikátu vydaného podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1, technické dokumentace a protokolů 

o zkouškách. Kromě toho může dát orgán dozoru autorizované osobě podnět, aby přezkoumala 

certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1. V případě, že se prokáže, že stanovený výrobek 

nesplňuje požadavky podle věty první, orgán dozoru oznámí tuto skutečnost příslušné autorizované 

osobě. Zároveň jí může uložit, aby odebrala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1. 

 

(4) Má-li orgán dozoru důvodné pochybnosti, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje 

požadavky stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, může požadovat od 

                                                           
4) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 
4a) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů. 
4b) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů. 
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příslušného oznámeného subjektu informace a dokumenty, týkající se posouzení a ověření stálosti 

vlastností tohoto výrobku, včetně vydaného osvědčení, technické dokumentace a protokolů 

o zkouškách. Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky 

podle odstavce 1, informuje o tom oznámený subjekt, který se podílel na posouzení a ověření stálosti 

vlastností tohoto výrobku. 

 

(5) Pokud se v přímo použitelném předpisu pro stavební výrobky mluví o příslušném 

vnitrostátním orgánu16), je tímto orgánem v České republice orgán dozoru. 

 

§ 18a 

Ochranná opatření 

(1) Pokud orgán dozoru má důvodné podezření, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto 

zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, zakáže uvádění na trh, uvádění do 

provozu nebo distribuci výrobku nebo série výrobku po dobu potřebnou k provedení kontroly. 

 

(2) Orgán dozoru oznámí uložení opatření podle odstavce 1 ústně kontrolované osobě a 

neprodleně o něm učiní písemný záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, 

může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu, nebo je může podat písemně nejpozději 

do 10 dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba se záznamem seznámena. Orgán dozoru rozhodne 

o podaných námitkách bezodkladně. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí 

kontrolované osobě. Proti rozhodnutí o námitkách není přípustné odvolání. 

 

(3) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo 

použitelného předpisu pro stavební výrobky nebo se jedná o výrobek, který je neoprávněně opatřen 

označením CE nebo jiným stanoveným označením podle tohoto zákona nebo přímo použitelného 

předpisu pro stavební výrobky, rozhodne o zákazu uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuce 

takovéhoto výrobku. Pokud pominou důvody pro uložení zákazu, orgán dozoru rozhodne o jeho 

změně nebo zrušení. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. 

 

(4) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek nebo série výrobku představuje ohrožení 

oprávněného zájmu, orgán dozoru rozhodne o stažení výrobku nebo série výrobku z trhu nebo 

z oběhu. Orgán dozoru může současně, pokud je to nutné, nařídit zničení výrobku nebo série výrobku 

nebo nařídit jinou formu znehodnocení. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný 

účinek. 

 

(5) V případě uložení opatření podle odstavce 3 nebo 4 orgán dozoru uvede v odůvodnění 

rozhodnutí vždy též konkrétní důvody pro uložení opatření, které jsou pro stanovený výrobek 

vymezeny nařízením vlády. 

 

§ 18b 

Oznamovací povinnost 

(1) Orgány dozoru jsou povinny oznámit Ministerstvu přijetí opatření týkající se výrobku nebo 

série výrobku v případech, kdy výrobek představuje vážné riziko 4e)4e. To platí i v případě opatření, 

které přijme kontrolovaná osoba z vlastní iniciativy a orgán dozoru obdrží informaci o tomto opatření. 

 

                                                           
16) Čl. 11 až 14 a čl. 43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 
4e) Čl. 20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. 
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(2) Informace poskytované Ministerstvu obsahují veškeré dostupné podrobnosti, zejména 

údaje nezbytné pro identifikaci výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, ohrožení, které 

výrobek představuje, povahu a trvání opatření přijatého orgánem dozoru a popřípadě informace o 

dobrovolném opatření přijatým kontrolovanou osobou. 

 

(3) Pokud ohrožení podle odstavce 1 přesáhne území České republiky, Ministerstvo je 

povinno neprodleně informovat o výskytu takového výrobku Komisi Evropských společenství. 

 

(4) Obdrží-li Ministerstvo od Komise Evropských společenství informaci o přijetí opatření 

vůči výrobku nebo sérii výrobků představujícím vážné riziko, předá tyto informace bez zbytečného 

odkladu orgánům dozoru k dalšímu postupu. 

 

(5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavců 1 až 3 se obdobně použije 

zvláštní právní předpis upravující postupy, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných 

nepotravinářských výrobků4f). 

 

(6) Zaměstnanci příslušných ministerstev a orgánů dozoru jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o informacích týkajících se výrobků a získaných v rámci jejich působnosti, s výjimkou 

informací, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a v zájmu 

zajištění účinné kontroly trhu a činnosti orgánů dozoru. 

 

(7) Odstavce 1 až 6 se nepoužijí pro stavební výrobky s označením CE. 

 

§ 18c 

Poskytování informací o stavebních výrobcích s označením CE 

 

(1) Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky 

stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, anebo že tento výrobek představuje 

ohrožení oprávněného zájmu, a nesoulad může ohrozit také oprávněné zájmy subjektů v členských 

státech Evropské unie, informuje o tom Evropskou komisi a příslušné orgány členských států 

Evropské unie. 

 

(2) Pokud orgán dozoru přijme vůči stavebnímu výrobku s označením CE opatření podle § 18 

odst. 3 nebo 4, neprodleně o tom informuje Evropskou komisi a příslušné orgány členských států 

Evropské unie. 

 

(3) Rozsah informací poskytovaných podle odstavců 1 a 2 stanoví přímo použitelný předpis 

pro stavební výrobky. 

 

(4) Obdrží-li orgán dozoru od Evropské komise nebo příslušného orgánu členského státu 

Evropské unie oznámení o přijetí opatření vůči stavebnímu výrobku s označením CE, předá toto 

oznámení neprodleně Ministerstvu. Společně s tímto oznámením poskytne orgán dozoru Ministerstvu 

všechny informace o nesouladu tohoto výrobku s požadavky, stanovenými přímo použitelným 

předpisem pro stavební výrobky, jež má k dispozici, a informuje ho o všech opatřeních, která v 

souvislosti s tímto výrobkem již přijal. Ministerstvo poskytne tyto informace společně s případnými 

                                                           
4f) Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských 

výrobků. 
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námitkami vůči opatřením, která byla přijata příslušnými orgány jiných členských států Evropské 

unie, neprodleně Evropské komisi a příslušným orgánům členských států Evropské unie. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA Č. 634/1992 Sb., O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

§ 23 

Dozor nad ochranou spotřebitele 

(1) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem provádí Česká obchodní 

inspekce16), s výjimkou dozoru podle odstavců 2 až 4, 7 až 11, 15 až 17 a 19. 

(2) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, § 9, 

14a a 17 na úseku zemědělských, potravinářských a tabákových výrobků provádí Státní zemědělská 

a potravinářská inspekce17). 

(3) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, § 9, 

§ 10, § 14a a 17, pokud jde o prodej výrobků a poskytování služeb, které jsou upraveny zákonem o 

ochraně veřejného zdraví, provádějí krajské hygienické stanice18). 

(4) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 odst. 1 písm. b), § 4 až 5b, § 8, § 9, 

14a a 17 na úseku veterinární péče provádějí Státní veterinární správa, krajské veterinární správy 

a Městská veterinární správa v Praze19). 

(5) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 9 až 13, § 14a až 16 a § 18 v oblasti 

obchodu a služeb21) provádějí též obecní živnostenské úřady, příslušné podle umístění provozovny. 

Nelze-li určit místní příslušnost podle umístění provozovny, provádějí dozor obecní živnostenské 

úřady podle místa realizované činnosti. 

(6) Inspektor České obchodní inspekce nebo Státní zemědělské a potravinářské inspekce, 

který provedl dozor na trhu podle tohoto zákona a zjistil výrobky, které naplňují znaky porušení 

ustanovení § 8, a bylo-li prokázáno, že se jedná o výrobky nebo zboží, vůči nimž celní úřad vykonává 

působnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie, je oprávněn takovéto výrobky nebo 

zboží zajistit. Zjištění a zajištěné výrobky nebo zboží postoupí celnímu úřadu. 

(7) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 8, § 9, § 10 odst. 1 písm. 

a) a § 10 odst. 5 až 7, § 11, 12 a 14a na úseku střelných zbraní a střeliva provádí Český úřad pro 

zkoušení zbraní a střeliva25). 

(8) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b, § 6, 12 a 14 vykonává Česká 

národní banka u osob podléhajících jejímu dohledu podle zákona upravujícího postavení a působnost 

České národní banky při výkonu činnosti, kterou tyto osoby vykonávají na základě povolení, licence 

nebo registrace České národní banky. 

                                                           
16) Zákon ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 
17) Zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů, ve 

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

předpisů. 
19) Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění 

pozdějších předpisů. 
21) § 43 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 
25) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 

288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 

368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9T32)



12 
 

(9) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 5b a § 8 na úseku léčiv provádí 

Státní ústav pro kontrolu léčiv27). 

(10) Při výkonu dozoru v oblasti regulace reklamy, která je nekalou obchodní praktikou podle 

tohoto zákona, se postupuje podle zákona o regulaci reklamy28). 

(11) Energetický regulační úřad provádí na úseku podnikání v energetických odvětvích dozor 

nad dodržováním povinností stanovených v § 4 až 6, 12 a 14 a přímo použitelným předpisem 

Evropské unie upravujícím neoprávněné zeměpisné blokování49). 

(12) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropských společenství, kterým se zakazuje uvádět na 

trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže29), 

nejedná-li se o surové kočičí a psí kůže. 

(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků 

stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy textilních vláken 

a související označování materiálového složení textilních výrobků31). Postup při provádění dozoru se 

řídí též přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví požadavky na dozor nad 

trhem týkající se uvádění výrobků na trh32). 

(14) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností vyplývajících 

z ustanovení občanského zákoníku upravujících spotřebitelskou smlouvu, ve které se za úplatu 

sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby30). 

(15) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3 až 5b, § 6, § 8, § 9, § 11 až 14, § 

15 až 16 a v § 19 na úseku služeb elektronických komunikací a poštovních služeb provádí Český 

telekomunikační úřad. 

(16) Dozor nad dodržováním povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelným 

předpisem Evropské unie upravujícím neoprávněné zeměpisné blokování49), u profese vykonávané 

členem profesní komory s povinným členstvím provádí příslušný orgán stanovený zvláštním právním 

předpisem a zjištěné porušení postihuje podle zvláštního právního předpisu, s výjimkou profesí 

v oblasti finančních služeb, kde je k dozoru příslušná Česká národní banka. 

(17) Dozor nad dodržováním povinností při zpracování osobních údajů stanovených v části 

páté tohoto zákona provádí Úřad pro ochranu osobních údajů. 

(18) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v 

článku 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 o řešení spotřebitelských sporů 

on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení 

spotřebitelských sporů on-line). 

(19) Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 3, § 3a, § 4 až 6, § 9, § 11, § 11a, § 

13, § 16 a § 19 při provozování hazardních her provádí celní úřady. 

                                                           
27) Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších 

předpisů. 
28) 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. 
49) Nařízení (EU) 2018/302. 
29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na 

trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže. 
31) 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. 
32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na 

akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 
30) § 1852 až 1867 občanského zákoníku. 
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(20) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených přímo 

použitelným předpisem Evropské unie upravujícím neoprávněné zeměpisné blokování49). 

 (21) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností stanovených v čl. 

7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/644 o službách přeshraničního dodávání balíků. 

 

§ 23a 

(1) Orgány uvedené v § 23 odst. 1 až 15 jsou oprávněny vydávat závazné pokyny k odstranění 

zjištěných nedostatků. V případě bezprostředního ohrožení života, zdraví nebo majetku jsou 

oprávněny pozastavit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavřít provozovnu; vyžaduje-

li to naléhavost situace, lze toto rozhodnutí oznámit ústně a neprodleně doručit písemné vyhotovení 

rozhodnutí. 

 (2) Proti rozhodnutí podle odstavce 1 věta druhá je možno podat odvolání do tří dnů ode dne 

doručení písemného vyhotovení rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný účinek a odvolací orgán o něm 

rozhodne neodkladně. 

(3) Obnovit prodej výrobků nebo poskytování služeb anebo otevřít provozovnu lze až po 

uvedení do nezávadného stavu a jen s písemným souhlasem orgánu, který o pozastavení prodeje 

výrobků nebo poskytování služeb anebo uzavření provozovny rozhodl. 

(4) Česká obchodní inspekce je oprávněna zajistit kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto 

kůže, s výjimkou surových kočičích a psích kůží, a nařídit jejich zničení, a to na náklady toho, kdo 

porušil zákaz stanovený přímo použitelným předpisem Evropských společenství29). 

(5) Orgány uvedené v § 23 odst. 1 až 15 jsou oprávněny uložit rozhodnutím výrobci, dovozci, 

dodavateli nebo prodávajícímu povinnost stáhnout výrobek nebezpečný svou zaměnitelností 

s potravinou z trhu. V případě bezprostředního ohrožení života, vyžaduje-li to naléhavost situace, lze 

toto rozhodnutí oznámit ústně a neprodleně doručit písemné vyhotovení rozhodnutí. 

(6) Prodávající je povinen vyrozumět výrobce, dovozce nebo dodavatele, že výrobek je na 

základě rozhodnutí dozorového orgánu stahován z trhu, a neprodleně zajistit v součinnosti s nimi 

způsob vrácení výrobku nebezpečného svou zaměnitelností s potravinou. Dodavatel je povinen na 

základě vyrozumění prodávajícího nebo na základě rozhodnutí dozorového orgánu o stažení výrobku 

z trhu neprodleně zajistit v součinnosti s výrobcem způsob vrácení výrobku nebezpečného svou 

zaměnitelností s potravinou. Výrobce nebo dovozce je povinen na základě rozhodnutí dozorového 

orgánu o stažení výrobku z trhu nebo na základě vyrozumění dodavatelem nebo prodávajícím 

o stáhnutí výrobku z trhu zajistit v součinnosti s nimi způsob převzetí výrobku nebezpečného svou 

zaměnitelností s potravinou. Vrácení nebo zpětné převzetí jsou účastníci dodávek těchto výrobků 

stahovaných z trhu povinni zajistit ve lhůtě stanovené dozorovým orgánem nebo, není-li lhůta 

stanovena, bez zbytečných průtahů a vyrozumět o tom dozorový orgán. 

 (7) Nedojde-li k vrácení nebo zpětnému převzetí výrobků podle odstavce 5 v souladu 

s rozhodnutím dozorového orgánu nebo bez zbytečných průtahů, je dozorový orgán oprávněn vedle 

uložení pokuty, je-li ohrožen život, zdraví nebo majetek, nařídit zničení výrobku na náklady toho, 

kdo povinnost vrácení nebo zpětného převzetí těchto výrobků nesplnil. 

 

 

 

 

                                                           
29) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1523/2007 ze dne 11. prosince 2007, kterým se zakazuje uvádět na 

trh, dovážet do Společenství a vyvážet z něj kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA č. 406/2000 Sb., O HOSPODAŘENÍ S ENERGIÍ, VE ZNĚNÍ 

POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

§ 13c 

(1) Státní energetická inspekce je oprávněna 

a) informovat objednatele písemné zprávy o provedeném energetickém auditu, energetickém posudku 

nebo průkazu, objednatele zprávy o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a 

větrání nebo objednatele zprávy o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému 

klimatizace a větrání o spáchání přestupku energetickým specialistou podle § 12 odst. 1 písm. m) 

bodu 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4, 

b) na základě výzvy ministerstva při vyhodnocování Plánu renovace budov ústředních institucí 

rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem provedeným podle § 9 odst. 

3 a o lhůtách, 

c) kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci programů podpory ze státních nebo evropských finančních 

prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových 

plynů splňují podmínky a účel poskytované dotace, 

d) ověřovat úspory energie plynoucí z energetických služeb a dalších opatření ke zvýšení účinnosti 

užití energie včetně stávajících vnitrostátních opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, 

e) předávat účastníkům trhu informace o mechanismech na zvýšení účinnosti užití energie, 

f) vyžadovat od osob povinných podle tohoto zákona informace potřebné k výkonu její činnosti. 

 

(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. V této souvislosti je Státní 

energetická inspekce oprávněna 

a) vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků 

spojených se spotřebou energie s požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Unie 

upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky 

na ekodesign, 

b) převzít na náklad kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků spojených se spotřebou energie 

k posouzení, zda tyto výrobky splňují požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu 

Unie upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího 

požadavky na ekodesign, 

c) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky spojené se spotřebou 

energie plní požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Unie upravujícího 

požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign; 

provedení těchto rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, 

že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Unie upravujícího 

požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign, 

hradí náklady na provedení rozboru kontrolovaná osoba, 

d) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny 

a škodlivé následky nebo aby neprodleně provedly nezbytná opatření k nápravě, 

e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku spojeného 

se spotřebou energie do doby, než je odstraněn protiprávní stav, 
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f) nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou energie z trhu; současně může 

Státní energetická inspekce nařídit zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho 

znehodnocení, 

g) oznámit opatření přijatá podle písmen e) a f) neprodleně Evropské komisi a ostatním členským 

státům Evropské unie. 

 

(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.  

(3) Státní energetická inspekce shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů a jiných 

dotčených stran týkající se shody výrobků spojených se spotřebou energie. 

 

(4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva, je povinna ho 

seznámit s výsledky šetření. 

 

(5) Rozhodnutí v prvním stupni vydává územní inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí 

územního inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát. 

 

(6) Odvolání proti rozhodnutí o opatření podle odstavce 2 písm. e) a f) nemá odkladný účinek. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA č. 206/2015 Sb., O PYROTECHNICKÝCH VÝROBCÍCH 
O ZACHÁZENÍ S NIMI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ (ZÁKON O PYROTECHNICE), VE ZNĚNÍ ZÁKONA 

č. 229/2016 Sb. A ZÁKONA č. …/2020 Sb., S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

 

HLAVA XII  

 

§ 55  

 

Kontrolní orgány  

 

 (1) Kontrolní orgány podle tohoto zákona jsou oznamující orgán, Česká obchodní inspekce 

a příslušný obvodní báňský úřad.  

  

 (2) Česká obchodní inspekce kontroluje, zda pyrotechnický výrobek splňuje požadavky podle 

tohoto zákona, splňuje podmínky pro uvedení na trh, nemá technickou vadu a neohrožuje zdraví, 

bezpečnost, majetek nebo životní prostředí. Česká obchodní inspekce kontroluje dodržování 

povinností stanovených tímto zákonem, s výjimkou povinností stanovených fyzickým osobám, 

povinností podle § 12 odst. 4 a 5, § 35d odst. 2 a § 41 odst. 3 a 4 a v případech, kdy je stanoven jiný 

kontrolní orgán.  

  

 (3) Oznamující orgán kontroluje, zda oznámené subjekty splňují podmínky uvedené v § 43.  

  

 (4) Obvodní báňský úřad kontroluje v oblasti ohňostrojných prací dodržování povinností 

stanovených v § 33, § 35, § 35a a § 35b.  

  

 

§ 56  

 

Postup České obchodní inspekce při kontrole pyrotechnických výrobků  

 

 (1) Pokud Česká obchodní inspekce v rámci výkonu kontroly podle § 55 odst. 2 zjistí, že 

pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem, vyzve neprodleně 

hospodářský subjekt nebo osobu uloží neprodleně hospodářskému subjektu nebo osobě s odbornou 

způsobilostí, aby přijaly vhodná nápravná opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu 

s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené Českou obchodní 

inspekcí, která je přiměřená povaze rizika.  

  

 (2) Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně všech dotčených 

pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.  

 

(1) Česká obchodní inspekce uloží příslušnému hospodářskému subjektu opatření podle 

§ 6 odst. 2 písm. a) zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy22), 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 postupu posuzování shody 

vyžadováno,  

                                                           
22) Zákon č. …/…. Sb., o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů. 
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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. 

  

(2) Pokud nesoulad uvedený v odstavci 2 nadále trvá, uloží Česká obchodní inspekce 

opatření podle § 6 odst. 2 písm. c) nebo e) zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků 

s předpisy.22) 

 

(3) 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. 

 

§ 57  

 

Ochrana veřejného zájmu  

 

 (1) Pokud Česká obchodní inspekce v rámci výkonu kontroly podle § 55 odst. 2 zjistí, že 

ačkoli je pyrotechnický výrobek v souladu s tímto zákonem, představuje riziko pro zdraví nebo 

bezpečnost osob, nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu, uloží neprodleně hospodářskému 

subjektu nebo osobě s odbornou způsobilostí, aby přijaly vhodná nápravná opatření k zajištění toho, 

aby dotčený pyrotechnický výrobek, pokud byl uveden na trh, dále nepředstavoval riziko, nebo k jeho 

stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené Českou obchodní inspekcí, která je přiměřená povaze 

rizika.  

  

 (2) Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně všech dotčených 

pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.  

  

§ 58  

 

Postup při zjištění nesouladu  

 

 (1) Aniž je dotčen § 57 a 60, Česká obchodní inspekce uloží příslušnému hospodářskému 

subjektu odstranění nesouladu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, 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 EU prohlášení o shodě, je-li u příslušného postupu 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.  
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 (2) Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, Česká obchodní inspekce omezí nebo 

zakáže dodávání pyrotechnického výrobku na trh nebo uloží hospodářskému subjektu, který uvedl 

pyrotechnický výrobek na trh, aby jej stáhl z trhu nebo oběhu.  

  

§ 59  

 

Ochranná opatření  

 

 (1) Pokud má Česká obchodní inspekce po zahájení kontroly dostatečné důvody domnívat se, 

že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný 

zájem, na nějž se vztahuje tento zákon, zakáže uvedení nebo dodávání daného pyrotechnického 

výrobku na trh po dobu potřebnou k provedení kontroly.  

  

 (2) Pokud jsou na základě provedené kontroly zjištěny pyrotechnické výrobky, které nesplňují 

požadavky pro uvádění na trh, zakáže tyto pyrotechnické výrobky do zjednání nápravy uvádět nebo 

dodávat na trh.  

  

 (3) Opatření podle odstavců 1 a 2 oznámí inspektor ústně kontrolované osobě a neprodleně 

o něm učiní písemný záznam, jehož stejnopis doručí kontrolované osobě.  

  

 (4) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, 

které se uvedou v záznamu podle odstavce 3, nebo je může podat písemně nejpozději do 3 pracovních 

dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením. O podaných námitkách rozhodne bezodkladně ředitel 

inspektorátu České obchodní inspekce. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručuje 

kontrolované osobě a je konečné.  

  

 (5) Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě stanovené podle § 57 odst. 1 nebo § 58 odst. 

1 nepřijme přiměřená nápravná opatření, Česká obchodní inspekce rozhodne o zákazu uvádění těchto 

pyrotechnických výrobků na trh.  

  

 (6) V případě, že pyrotechnické výrobky bezprostředně ohrožují bezpečnost nebo zdraví osob 

nebo představují jiné vážné riziko, rozhodne Česká obchodní inspekce o stažení těchto 

pyrotechnických výrobků z trhu a o zákazu uvádění těchto pyrotechnických výrobků na trh. Odvolání 

proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.  

  

 (7) Česká obchodní inspekce může, pokud je to nutné k zajištění bezpečnosti, současně 

rozhodnout o zničení pyrotechnických výrobků nebo série pyrotechnických výrobků nebo jiné formě 

znehodnocení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.  

  

 (8) Česká obchodní inspekce je povinna osoby, které mohou být vystaveny vážnému riziku 

vyvolanému pyrotechnickým výrobkem, informovat o tomto riziku včas a vhodným způsobem.  

  

§ 60  

 

Ochranná opatření při důvodném podezření vážného ohrožení bezpečnosti  

 

 Pokud má kontrolní orgán 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.  
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§ 61  

 

Informační povinnost při ukládání ochranných opatření  

 

 (1) Česká obchodní inspekce informuje neprodleně příslušný oznámený subjekt o tom, že 

hospodářskému subjektu nebo osobě s odbornou způsobilostí bylo uloženo přijetí vhodných 

nápravných opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu s požadavky podle tohoto 

zákona nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené Českou obchodní inspekcí.  

  

 (2) Domnívá-li se Česká obchodní inspekce, že se nesoulad netýká pouze území České 

republiky, informuje ministerstvo o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský 

subjekt na jeho žádost přijmout.  

  

 (3) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy Unie o všech 

předběžných opatřeních s cílem zakázat nebo omezit dodávání pyrotechnického výrobku na trh 

v České republice nebo pyrotechnický výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.  

  

 (4) Součástí informací uvedených v odstavcích 2 a 3 jsou všechny dostupné podrobnosti, 

zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího pyrotechnického výrobku, údaje o původu 

pyrotechnického výrobku, povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření 

přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného hospodářského subjektu.  

  

 (5) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy Unie o veškerých 

opatřeních přijatých vůči pyrotechnickému výrobku, ke kterému jiný členský stát Unie zahájil postup 

podle směrnice upravující harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 

pyrotechnických výrobků na trh21), a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného 

pyrotechnického výrobku, které má k dispozici; v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním 

opatřením jiného členského státu Unie ministerstvo vznese námitky.  

  

 (6) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy Unie o zjištění, že 

pyrotechnický výrobek, který je v souladu s tímto zákonem, představuje riziko pro zdraví nebo 

bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu a jaká opatření uložil kontrolní orgán 

příslušnému hospodářskému subjektu přijmout. Informace musí obsahovat všechny dostupné 

podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného pyrotechnického výrobku, údaje 

o jeho původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a o povaze a době trvání 

opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.  

  

 (7) Pokud do 3 měsíců od přijetí informací uvedených v odstavci 6 nevznese žádný členský 

stát Unie ani Komise námitku ohledně přijatého opatření, nabyde toto opatření účinnosti.  
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA č. 156/1998 Sb., O HNOJIVECH, POMOCNÝCH PŮDNÍCH 

LÁTKÁCH, POMOCNÝCH ROSTLINNÝCH PŘÍPRAVCÍCH A SUBSTRÁTECH A O AGROCHEMICKÉM ZKOUŠENÍ 

ZEMĚDĚLSKÝCH PŮD (ZÁKONA O HNOJIVECH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, S VYZNAČENÍM 

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

§ 12 

Odborný dozor 

 

(1) Ústav dozírá zda 

a) výrobci3a), dovozci3a) a dodavatelé, kteří hnojiva skladují nebo uvádějí do oběhu, 

b) zemědělští podnikatelé11), kteří hnojiva vyrábějí, skladují nebo používají, 

c) zemědělští podnikatelé11), kteří používají upravené kaly nebo sedimenty, 

dodržují podmínky stanovené tímto zákonem a prováděcími právními předpisy a v případě sedimentů 

rovněž, zda jednají se souhlasem orgánu ochrany zemědělského půdního fondu podle § 3 odst. 6 

zákona o ochraně zemědělského půdního fondu. 

 

(2) Ustanovení odstavce 1 platí pro pomocné látky obdobně. 

 

 (3) Ústav rovněž dozírá, zda zemědělští podnikatelé11) hospodařící na zemědělské půdě ve 

zranitelných oblastech12) dodržují podmínky stanovené zvláštním právním předpisem12a). 

 

  (4) Ústav rovněž dozírá, zda osoby uvedené v odstavci 1 dodržují povinnosti stanovené přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie v oblasti hnojiv16b). 

 

§ 13 

Zvláštní opatření 

 

(1) Ústav může uložit výrobcům3a), dovozcům3a), dodavatelům nebo zemědělským 

podnikatelům11), kteří produkují, uvádějí do oběhu, skladují nebo používají hnojiva, nebo 

zemědělským podnikatelům11), kteří používají upravené kaly nebo sedimenty, zvláštní opatření, a to 

a) zakázat použití hnojiva, upraveného kalu nebo sedimentu, pokud nevyhovuje podmínkám 

stanoveným tímto zákonem, zvláštními právními předpisy16c) nebo přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie v oblasti hnojiv16b), 

b) zakázat uvádění hnojiva do oběhu a nařídit jeho stažení z oběhu nebo zničení, včetně stanovení 

lhůty, pokud nevyhovuje podmínkám stanoveným tímto zákonem nebo přímo použitelnými předpisy 

Evropské unie v oblasti hnojiv16b), 

                                                           
16b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2003/2003 ze dne 13. října 2003 o hnojivech, v platném znění. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1069/2009 ze dne 21. října 2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší 

produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou určeny k lidské spotřebě, a o zrušení nařízení (ES) č. 

1774/2002 (nařízení o vedlejších produktech živočišného původu). 

Nařízení Komise (EU) č. 142/2011 ze dne 25. února 2011, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1069/2009 o hygienických pravidlech pro vedlejší produkty živočišného původu a získané produkty, které nejsou 

určeny k lidské spotřebě, a provádí směrnice Rady 97/78/ES, pokud jde o určité vzorky a předměty osvobozené od 

veterinárních kontrol na hranici podle uvedené směrnice. 
16c) Nařízení vlády č. 103/2003 Sb., o stanovení zranitelných oblastí a o používání a skladování hnojiv a statkových hnojiv, 

střídání plodin a provádění protierozních opatření v těchto oblastech. 

§ 33 odst. 1 a 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.  

 Vyhláška č. 382/2001 Sb., o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě. 
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c) nařídit odstranění závad zjištěných při skladování hnojiva, včetně lhůty a podmínek jejich 

odstranění. 

 

(2) Ústav současně stanoví lhůtu k odstranění závad nebo dobu trvání zvláštních opatření. 

 

(3) Zvláštní opatření lze uložit i vedle pokut ukládaných podle § 14. 

 

(4) Odvolání proti rozhodnutí o zvláštním opatření podle odstavce 1 nemá odkladný účinek. 

 

(5) Ustanovení odstavců 1 až 3 platí pro pomocné látky obdobně. 

 

§ 13a 

Oznamovací povinnost 

 

(1) V případě, že Ústav přijme nebo hodlá přijmout opatření podle § 13 odst. 1 písm. b), 

týkající se hnojiva představujícího vážné riziko16d), informuje o tom Ministerstvo průmyslu a 

obchodu, které postupuje v souladu s nařízením Evropské unie upravujícím akreditaci a dozor nad 

trhem16e). To platí i v případě opatření, které přijme kontrolovaná osoba z vlastní iniciativy a Ústav 

obdrží informaci o tomto opatření. 

 

(2) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavce 1 se obdobně použije 

zvláštní právní předpis upravující postup, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných 

nepotravinářských výrobků16f). 

 

Přestupky 

§ 14 

 

Přestupky fyzických osob 

 

(1) Vlastník zemědělské půdy se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 10 odst. 6 nestrpí 

odběr půdních vzorků pro agrochemické zkoušení zemědělských půd. 

 

(2) Vlastník lesních pozemků, jejich nájemce nebo podnájemce se dopustí přestupku tím, že 

v rozporu s § 11 odst. 3 nestrpí odběr vzorků za účelem zjišťování vlastností. 

 

(3) Za přestupek podle odstavců 1 a 2 lze uložit pokutu do 50 000 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16e) Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. 
16f) Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských 

výrobků. 
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PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA č. 146/2002 Sb., O STÁTNÍ ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ 

INSPEKCI A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ 

S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

§ 5 

(1) Inspektor vydá opatření, kterým kontrolované osobě 

a) zakáže 

1. výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo jejich uvádění na trh29), anebo výrobu 

tabákových výrobků, jejich distribuci nebo jejich uvádění na trh, jestliže tyto zemědělské výrobky, 

potraviny nebo tabákové výrobky nesplňují požadavky stanovené zvláštním právním předpisem3), 

přímo použitelným předpisem Evropské unie 3a) nebo mezinárodními smlouvami7), 

2. používání obalů, přístrojů a zařízení, které neodpovídají požadavkům stanoveným zvláštním 

právním předpisem3), 6), 9), 17) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a), nebo ke kterým 

není přiloženo písemné prohlášení podle zvláštního právního předpisu17) nebo přímo použitelného 

předpisu Evropské unie3a), 

                                                           
29) Čl. 3 bod 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. 
3) Například zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně 

spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, zákon 

č. 61/1997 Sb., o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, a zákona č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o lihu), 

ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 307/2000 Sb., o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných 

skladech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 444/2005 Sb., zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků), 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, zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve  

znění pozdějších předpisů. 
7) Například Dohoda o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro 

tyto přepravy (ATP), uveřejněná pod č. 61/1983 Sb., ve znění změn uveřejněných pod č. 54/1998 Sb. a č. 92/2000 Sb.m.s. 
6) Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů. 
9) Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002. 
17) § 11 a 19 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, 

ve znění pozdějších předpisů. 
3a) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002 ze dne 28. ledna 2002, kterým se stanoví obecné 

zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se 

bezpečnosti potravin, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 852/2004 ze dne 29. dubna 2004 

o hygieně potravin, v platném znění, nařízení Komise (ES) č. 2073/2005 ze dne 15. listopadu 2005 o mikrobiologických 

kritériích pro potraviny, v platném znění, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1151/2012 ze dne 21. listopadu 

2012 o režimech jakosti zemědělských produktů a potravin, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011 

ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům, o změně nařízení Evropského parlamentu a 

Rady (ES) č. 1924/2006 a (ES) č. 1925/2006 a o zrušení směrnice Komise 87/250/EHS, směrnice Rady 90/496/EHS, 

směrnice Komise 1999/10/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/13/ES, směrnic Komise 2002/67/ES a 

2008/5/ES a nařízení Komise (ES) č. 608/2004, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 ze dne 27. 

října 2004 o materiálech a předmětech určených pro styk s potravinami a o zrušení směrnic 80/590/EHS a 89/109/EHS, 

v platném znění, nařízení Komise (EU) č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených 

pro styk s potravinami, nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 853/2004, kterým se stanoví zvláštní hygienická 

pravidla pro potraviny živočišného původu. 
17) § 11 a 19 vyhlášky č. 38/2001 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy, 

ve znění pozdějších předpisů. 
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3. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh29) 

anebo pro výrobu tabákových výrobků, pro jejich distribuci nebo pro jejich uvádění na trh, pokud 

nesplňují podmínky, které umožňují uchovat jejich bezpečnost6), 18), 36), 

4. užívání prostor pro výrobu zemědělských výrobků nebo potravin nebo pro jejich uvádění na trh 

anebo pro výrobu tabákových výrobků, pro jejich distribuci nebo pro jejich uvádění na trh, pokud 

kontrolovaná osoba neumožní inspektorovi vstupovat na pozemky, do staveb nebo do jiných prostor 

v souladu s jeho oprávněním podle kontrolního řádu, 

5. používání obalů nebo etiket, jestliže informace na nich uvedené jsou v rozporu s požadavky 

stanovenými zvláštním právním předpisem3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a), 

b) nařídí na náklad kontrolované osoby, pokud není zvláštním právním předpisem stanoveno 

jinak, zničení 

1. nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, 

2. výrobků z révy vinné, které nelze uvést na trh podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

o společné organizaci trhů se zemědělskými produkty37), 

c) uloží odstranění zjištěných nedostatků, 

d) zajistí 

1. na trh uváděné zemědělské výrobky nebo potraviny anebo distribuované nebo na trh uváděné 

tabákové výrobky, označené nebo nabízené klamavým způsobem8) nebo nesplňující požadavky 

stanovené zvláštním právním předpisem3) nebo přímo použitelným předpisem Evropské unie3a), 

2. zemědělské výrobky, potraviny, tabákové výrobky nebo další věci, pokud tak stanoví zvláštní 

právní předpis43), 

e) pozastaví uvádění zemědělských výrobků nebo potravin na trh anebo distribuci nebo 

uvádění tabákových výrobků na trh při podezření, že nejsou bezpečné36), 

f) stanoví způsob zpracování vinných hroznů sklizených na vinici vysazené v rozporu s přímo 

použitelnými předpisy Evropské unie14e) nebo zvláštním právním předpisem14d) nebo 

produktů vyrobených z těchto vinných hroznů, 

g) uloží povinnost provádět na náklady kontrolované osoby rozbory v laboratoři, která splňuje 

podmínky pro provoz laboratoří stanovené technickou normou upravující všeobecné 

požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních laboratoří33) a za využití metod odběru 

                                                           
18) Zákon č. 166/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
36) Čl. 14 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002.  

Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
37) Čl. 80 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. prosince 2013, kterým se stanoví 

společná organizace trhů se zemědělskými produkty a zrušují nařízení Rady (EHS) č. 922/72, (EHS) č. 234/79, (ES) 

č. 1037/2001 a (ES) č. 1234/2007. 
8) Například § 5 zákona č. 634/1992 Sb., čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, čl. 7 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. 
43) Například § 115 odst. 3 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, § 58 odst. 3 

zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu, ve znění pozdějších předpisů. 
14e) Čl. 85a až 85x nařízení Rady (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace 

zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty, v platném znění.  

Čl. 60 až 66 nařízení Komise (ES) č. 555/2008 ze dne 27. června 2008, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

Rady (ES) č. 479/2008 o společné organizaci trhu s vínem, pokud jde o programy podpory, obchod se třetími zeměmi, 

produkční potenciál a kontroly v odvětví vína, v platném znění. 
14d) Zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví 

a vinařství). 
33) ČSN EN ISO/IEC 17025 Posuzování shody - Všeobecné požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních 

laboratoří. 

Zákon č. 102/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
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vzorku a analýzy ve smyslu přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních 

kontrolách38) nebo zvláštního právního předpisu35), a to 

1. při zjištění nebezpečných36) zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, nebo při 

podezření, že se jedná o nebezpečné zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky, 

2. při zjištění, že zemědělské výrobky, potraviny nebo tabákové výrobky neodpovídají požadavkům 

na jakost stanoveným zvláštním právním předpisem19) nebo přímo použitelným předpisem Evropské 

unie14h) anebo jakosti deklarované výrobcem, nebo 

3. při zjištění, že informace poskytnuté o zemědělských výrobcích, potravinách nebo tabákových 

výrobcích uvádějí spotřebitele v omyl8), 

h) v případě zjištění protiprávního jednání14q) , kterého se kontrolovaná osoba dopustila na území 

Evropské unie nebo v jiném státě tvořícím Evropský hospodářský prostor a které poškozuje 

nebo může poškodit společný zájem spotřebitelů14r), takové jednání zakáže, 

i) uloží povinnost podle přímo použitelného předpisu Evropské unie o úředních kontrolách39), 

jestliže zemědělské výrobky nebo potraviny nesplňují požadavky stanovené zvláštními 

právními předpisy3) nebo přímo použitelnými předpisy Evropské unie3a), 

j) uloží povinnost podle § 7c zákona upravujícího regulaci reklamy, 

k) uloží povinnost podle § 23a zákona upravujícího ochranu spotřebitele., 

l) uloží povinnost podle § 6 odst. 2 zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků 

s předpisy. 

 

(2) Opatření podle odstavce 1 se vždy vydává jako první úkon v řízení. Pokud inspektor toto 

opatření vydá na místě, oznámí jej předáním stejnopisu jeho písemného vyhotovení kontrolované 

osobě, a to členovi jejího statutárního orgánu, zaměstnanci kontrolované osoby nebo jiné fyzické 

osobě, která vykonává nebo zabezpečuje činnosti kontrolované osoby související s předmětem 

kontroly. Pokud osoba podle věty druhé stejnopis písemného vyhotovení odmítne převzít, nebo jiným 

způsobem znemožní jeho předání, vyznačí se tyto skutečnosti do stejnopisu a opatření se považuje za 

oznámené. Vyžadují-li to okolnosti případu, lze opatření oznámit osobě podle věty druhé postupem 

podle § 143 odst. 2 správního řádu. Je-li opatření vydávané na základě protokolu o kontrole nebo 

jiného kontrolního dokumentu obsahujícího kontrolní zjištění podle kontrolního řádu44), postačí 

v odůvodnění uvést pouze odkaz na tento protokol o kontrole nebo jiný kontrolní dokument. 

 

                                                           
38) Čl. 11 odst. 1 až 3 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
35) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
19) Například vyhláška č. 333/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), b), g) a h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro mlýnské obilné výrobky, těstoviny, 

pekařské výrobky a cukrářské výrobky a těsta, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláška č. 344/2003 Sb., kterou se stanoví 

požadavky na tabákové výrobky, ve znění vyhlášky č. 316/2012 Sb. 
14h) Například nařízení Komise (EU) č. 543/2011 ze dne 7. června 2011, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení 

Rady (ES) č. 1234/2007 pro odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění. 
8) Například § 5 zákona č. 634/1992 Sb., čl. 16 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, čl. 7 nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011. 
14q) Čl. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 

spotřebitele). 
14r) Čl. 3 písm. k) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními orgány 

příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu spotřebitele (nařízení o spolupráci v oblasti ochrany 

spotřebitele). 
39) Čl. 54 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004. 
44) § 12 odst. 1 písm. h) zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád). 
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(3) Je-li důvodné podezření, že k porušení zvláštního právního předpisu3), mezinárodní 

smlouvy7) nebo přímo použitelného předpisu Evropské unie3a) kontrolovanou osobou došlo i mimo 

územní působnost inspektorátu, který provedl kontrolu, může inspektor vydat opatření podle odstavce 

1 i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou v § 1 odst. 2. Toto opatření se vydává 

a oznamuje podle odstavce 2. Inspektorát, jehož inspektor opatření vydal, informuje kontrolovanou 

osobu, jíž je opatření určeno, též jiným vhodným způsobem. 

 

(4) Kontrolovaná osoba může proti vydanému opatření podat nejpozději do 5 pracovních dnů 

ode dne jeho oznámení písemné odvolání, a to u inspektorátu, jehož inspektor napadené opatření 

vydal. Postupuje-li se podle odstavce 2 věty poslední, počíná tato lhůta běžet ode dne doručení 

písemného vyhotovení opatření. Z odvolání musí být zřejmé, proti jakému opatření směřuje, a musí 

obsahovat odůvodnění nesouhlasu s tímto opatřením. Podané odvolání nemá odkladný účinek. 

 

(5) O podaném odvolání rozhodne ředitel inspektorátu, jehož inspektor opatření vydal, 

nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy odvolání došlo příslušnému inspektorátu. Odvolání, 

z něhož není zřejmé, proti jakému opatření směřuje, nebo odvolání, u něhož chybí odůvodnění podle 

odstavce 4, ředitel inspektorátu zamítne jako nedůvodné, aniž by postupoval podle § 37 odst. 3 

správního řádu. Ředitel inspektorátu přezkoumávané opatření rozhodnutím zruší a řízení zastaví, 

pokud dojde k závěru, že nemělo být vydáno; jinak vadné opatření změní, nebo odvolání zamítne 

a opatření potvrdí. 

 

(6) Opatření uvedená v odstavci 1 písm. a) bodě 1, odstavci 1 písm. b), e) nebo i) může ředitel 

inspektorátu i bez předchozí kontroly uložit provozovatelům potravinářských podniků opatřením 

obecné povahy i s účinky přesahujícími územní působnost vymezenou v § 1 odst. 2. Vydání opatření 

obecné povahy je prvním úkonem postupu při vydávání opatření obecné povahy. Opatření obecné 

povahy nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce inspektorátu, jehož ředitel opatření vydal, 

a vyvěšuje se na dobu nejméně 15 dnů. Inspektorát, který opatření obecné povahy vyvěsil, jej 

nejpozději v den vyvěšení zašle též inspektorátům, v jejichž územní působnosti má opatření obecné 

povahy mít účinky a které jsou povinny jej bezodkladně vyvěsit na svých úředních deskách na dobu 

nejméně 15 dnů. 

 

(7) Vlastníci zemědělských výrobků, potravin nebo tabákových výrobků, jakož i vlastníci 

nebo nájemci prostor pro jejich výrobu a uvádění na trh nebo uvádění do oběhu, vlastníci obalů, 

přístrojů a zařízení nebo, určí-li tak inspektorát, i jiné osoby, jsou oprávněni podat proti opatření podle 

odstavce 6 písemné odůvodněné námitky, pokud mohou být jejich práva opatřením obecné povahy 

přímo dotčena. 

 

(8) Opatření podle odstavce 3 lze vydat i v případě, kdy již bylo vůči kontrolované osobě ve 

stejné věci vydáno opatření podle odstavce 2, a opatření podle odstavce 6 lze vydat i v případě, kdy 

již bylo vůči kontrolované osobě ve stejné věci vydáno opatření podle odstavce 2 nebo 3. Opatření 

vydané jako pozdější nemá vliv na účinky opatření dřívějšího, pokud jsou dřívějším opatřením již 

uloženy některé osobě ve stejné věci povinnosti stejného rozsahu jako opatřením pozdějším. 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9T32)



26 
 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ ZÁKONA č. 477/2001 Sb., O OBALECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH ZÁKONŮ 

(ZÁKON O OBALECH), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM NAVRHOVANÝCH ZMĚN A 

DOPLNĚNÍ 

HLAVA V  

 

VÝKON STÁTNÍ SPRÁVY V OBLASTI NAKLÁDÁNÍ S OBALY A ODPADY Z OBALŮ  

 

§ 31  

 

Správní úřady v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů  

 

 Státní správu v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů vykonávají  

a) Ministerstvo životního prostředí,  

b) Ministerstvo průmyslu a obchodu,  

c) krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy),  

d) Česká obchodní inspekce,  

e) Státní zemědělská a potravinářská inspekce,  

f) Česká inspekce životního prostředí,  

g) Státní ústav pro kontrolu léčiv,  

h) Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv,  

i) orgány Celní správy České republiky. 

  

§ 31a  

 

 (1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje orgánům státní správy 

v oblasti nakládání s odpady a obaly z odpadů  

a) referenční údaje ze základního registru obyvatel,  

b) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel,  

c) údaje z agendového informačního systému cizinců.  

  

 (2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení,  

b) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 

se narodil,  

c) datum a místo úmrtí; jde-li o úmrtí subjektu údajů mimo území České republiky, datum úmrtí, 

místo a stát, na jehož území k úmrtí došlo; je-li vydáno rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého, 

den, který je v rozhodnutí uveden jako den smrti nebo den, který subjekt údajů prohlášený za mrtvého 

nepřežil, a datum nabytí právní moci tohoto rozhodnutí,  

d) adresa místa pobytu,  

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.  
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 (3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 

se narodil,  

c) rodné číslo,  

d) adresa místa trvalého pobytu,  

e) státní občanství, popřípadě více státních občanství.  

  

 (4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou  

a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení,  

b) datum, místo a okres narození, u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a stát, kde 

se narodil,  

c) státní občanství, popřípadě více státních občanství,  

d) druh a adresa místa pobytu,  

e) počátek pobytu, případně datum ukončení pobytu.  

  

 (5) Údaje, které jsou vedeny jako referenční údaje v základním registru obyvatel, se využijí 

z agendového informačního systému evidence obyvatel nebo agendového informačního systému 

cizinců, pouze pokud jsou ve tvaru předcházejícím současný stav.  

  

 (6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou 

nezbytné ke splnění daného úkolu.  

  

§ 32  

 

Ministerstvo životního prostředí  

 

 Ministerstvo životního prostředí jako ústřední správní úřad v oblasti nakládání s obaly a 

odpady z obalů  

a) vede Seznam podle § 14,  

b) vydává rozhodnutí o autorizaci po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu podle § 17 

odst. 1 a rozhoduje o prodloužení platnosti rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 8,  

c) vede seznam vydaných rozhodnutí o autorizaci, rozhodnutí o změně nebo zrušení rozhodnutí 

o autorizaci a zveřejňuje jej ve Věstníku Ministerstva životního prostředí podle § 29,  

d) označuje ve výpisu emise akcionáře, kterým byla pozastavena akcionářská práva podle § 20a odst. 

1,  

e) rozhoduje po předchozím projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu o souhlasu se zrušením 

autorizované společnosti, s přeměnou autorizované společnosti, s převodem, pachtem nebo zástavou 

obchodního závodu autorizované společnosti nebo se změnou předmětu podnikání autorizované 

společnosti podle § 20a odst. 6 nebo o souhlasu s účinností smlouvy o převodu, pachtu nebo zastavení 

obchodního závodu autorizované společnosti podle § 20a odst. 7, 

f) vede evidence podle § 23 odst. 3 věty první, souhrnnou evidenci podle § 15 odst. 2 a z nich 

zpracovává a vede celkovou evidenci, 
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g) kontroluje činnost autorizovaných společností podle § 24 odst. 1,  

h) ukládá autorizované společnosti opatření ke zjednání nápravy podle § 24 odst. 2 písm. a),  

i) podává podnět České inspekci životního prostředí k zahájení řízení o přestupku autorizované 

společnosti podle § 24 odst. 2 písm. b),  

j) rozhoduje o změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25,  

k) rozhoduje o zrušení rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26,  

l) rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím České inspekce životního prostředí,  

m) poskytuje Evropské komisi v požadovaném rozsahu a požadovaným způsobem údaje o nakládání 

s obaly a odpady z obalů v České republice,  

n) zajišťuje, aby celkové množství využitých odpadů z obalů bylo v souladu s mezinárodními 

závazky, kterými je Česká republika vázána,23)  

o) jmenuje po projednání s Ministerstvem průmyslu a obchodu zástupce České republiky do výborů, 

komisí, odborných a pracovních skupin a dalších grémií založených v souladu s právem Evropské 

unie v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů,2)  

p) zajišťuje ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu vhodnou formou informování 

veřejnosti o úloze spotřebitelů při přispívání k opakovanému používání, využívání a recyklaci obalů 

a odpadu z obalů,  

q) podává podnět České obchodní inspekci ke kontrole v oblasti nakládání s obaly., 

r) zajišťuje pravidelný dialog mezi autorizovanými společnostmi, osobami uvádějícími obaly na trh 

nebo do oběhu, osobami nakládajícími s obaly a odpady z obalů, obcemi a spolky, jejichž činnost se 

týká tohoto zákona, 

s) stanovuje tržní podíly autorizovaných společností, na základě kterých je podle § 21b prováděno 

vyrovnání nákladů, a v pravidelných intervalech je zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový 

přístup, 

t) usměrňuje koordinaci podle § 21c k dosažení shody mezi autorizovanými společnostmi a svolává 

k tomuto účelu podle potřeby jednání mezi autorizovanými společnostmi a Ministerstvem životního 

prostředí, přičemž v případě nedosažení shody v koordinované oblasti o řešení samo rozhodne, a 

u) zveřejňuje způsobem umožňujícím dálkový přístup výši nákladů obcí na provoz systému zpětného 

odběru odpadů z obalů pro různé velikostní skupiny obcí, zjišťovaných pověřenou autorizovanou 

společností podle § 21c odst. 3. 

 

§ 33  

 

Ministerstvo průmyslu a obchodu  

 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu vydává stanovisko Ministerstvu životního prostředí 

k žádosti o vydání rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 1, k žádosti o prodloužení platnosti 

rozhodnutí o autorizaci podle § 17 odst. 8, k žádosti o předchozí souhlas podle § 20a odst. 6 a 7, ke 

změně rozhodnutí o autorizaci podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 25 a ke zrušení rozhodnutí o autorizaci 

podle § 24 odst. 2 písm. c) a § 26 odst. 2.  

  

§ 35  

 

Krajské hygienické stanice  

 

 Krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) kontrolují plnění 
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povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a 

opakovaného použití v případě obalů kosmetických prostředků;24) při zjištění porušení těchto 

povinností ukládají ochranná opatření, opatření k nápravě opatření podle zákona o dozoru nad 

trhem a souladu výrobků s předpisy25) a správní tresty za jejich porušení. 

 

§ 36 

 

Česká obchodní inspekce 

 

 Česká obchodní inspekce  

a) kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich 

označování a opakovaného použití, s výjimkou obalů kosmetických prostředků,24) obalů, které 

přicházejí do přímého styku s potravinami, obalů léčivých přípravků10) a obalů surovin pro přípravu 

humánních léčivých přípravků,10)  

b) kontroluje zajištění zpětného odběru osobami, které uvádějí obaly na trh nebo do oběhu prodejem 

spotřebiteli; tyto osoby jsou povinny jí na žádost prokázat způsob zajištění zpětného odběru,  

c) kontroluje zajištění prodeje nápojů ve vratných zálohovaných obalech u právnických osob nebo 

fyzických osob oprávněných k podnikání, které uvádějí balené nápoje na trh nebo do oběhu prodejem 

spotřebiteli,  

d) v případě zjištění porušení povinností při kontrole podle písmene a), b) nebo c) ukládá ochranná 

opatření, opatření k nápravě opatření podle zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků 

s předpisy25) a správní tresty za jejich porušení. 

 

§ 37  

 

Státní zemědělská a potravinářská inspekce  

 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce27) kontroluje plnění povinností týkajících se 

prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě 

obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto povinností ukládá 

ochranná opatření, opatření k nápravě opatření podle zákona o dozoru nad trhem a souladu 

výrobků s předpisy25) a správní tresty za jejich porušení.  

  

§ 38  

 

Státní ústav pro kontrolu léčiv  

 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění 

obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů humánních 

léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků; při zjištění porušení 

těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě opatření podle zákona o dozoru 

nad trhem a souladu výrobků s předpisy25) a správní tresty za jejich porušení.  

  

§ 39  

 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

 

 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv kontroluje plnění povinností 

                                                           
25) Zákon č.  …/2021 Sb., o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých zákonů. 
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týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití 

v případě obalů veterinárních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu veterinárních léčivých 

přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě 

opatření podle zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy25) a správní tresty za 

jejich porušení.  

  

§ 40  

 

Česká inspekce životního prostředí  

 

 Česká inspekce životního prostředí28) kontroluje plnění povinnosti zpětného odběru, 

s výjimkou povinnosti zpětného odběru uvedeného v § 36 písm. b), a povinnosti využití odpadu z 

obalů a dalších povinností s tím souvisejících; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná 

opatření, opatření k nápravě a správní tresty. Nositelé těchto povinností jsou povinni jí na žádost 

prokázat zajištění plnění povinnosti zpětného odběru a využití odpadu z obalů. Česká inspekce 

životního prostředí dále kontroluje plnění povinností podle § 13 odst. 2, § 23a odst. 5 a § 28a a při 

zjištění porušení těchto povinností může ukládat správní tresty za jejich porušení. 

  

 

§ 41 

 

Orgány Celní správy České republiky 

 

(1) Celní úřady jsou oprávněny kontrolovat, zda obaly nebo obalové prostředky dovážené do 

České republiky nebo přepravované z členských států Evropské unie do České republiky splňují 

požadavky tohoto zákona. V případě pochybností, zda jsou naplněny podmínky tohoto zákona, celní 

úřady propustí kontrolované zboží do příslušného celního režimu nebo k další přepravě, dají podnět 

příslušnému kontrolnímu orgánu ke kontrole a současně uvědomí o tomto podnětu Ministerstvo 

životního prostředí. 

 

(2) Pro účely výkonu státní správy v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů poskytuje 

Generální ředitelství cel na vyžádání Ministerstvu životního prostředí a České inspekci životního 

prostředí ze svých evidencí tyto informace o dovozech obalů ze zemí, které nejsou členskými státy 

Evropské unie:  

a) identifikační údaje deklaranta a příjemce, a to jméno nebo obchodní firmu, případně název, adresu 

sídla a identifikační číslo, bylo-li přiděleno,  

b) datum dovozu,  

c) hrubou a čistou hmotnost zásilky,  

d) zbožový kód,  

e) druh a počet nákladových kusů,  

f) popis zboží,  

g) stát, ze kterého byl obal dovezen, a  

h) měrnou jednotku a její počet. 

  

(3) Poskytnutí informací podle odstavce 2 není porušením povinnosti mlčenlivosti podle 

daňového řádu. 
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§ 42  

 

Kontrola v oblasti nakládání s obaly a odpady z obalů  

 

 Inspektoři a pověření zaměstnanci správních úřadů vykonávajících působnost v oblasti 

nakládání s obaly a odpady z obalů podle tohoto zákona se při výkonu kontrolní činnosti prokazují 

průkazem vydaným příslušným kontrolním orgánem, který je dokladem o jejich pověření ke kontrole.  

  

HLAVA VI  

 

OCHRANNÁ OPATŘENÍ, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PŘESTUPKY  

 

§ 43  

 

Ochranná opatření a opatření k nápravě  

 

 (1) Česká inspekce životního prostředí může s přihlédnutím k povaze a závažnosti 

porušení povinnosti podle tohoto zákona zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do 

oběhu obaly, které nesplňují požadavky stanovené v § 10 odst. 1, nebo pozastavit uvádějí 

takových obalů na trh nebo do oběhu. Při ukládání opatření podle věty první postupuje Česká 

inspekce životního prostředí podle zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s pedpisy25) 

obdobně.  

  

 (2) Odvolání proti zákazu nebo pozastavení podle odstavce 1 nemá odkladný účinek.  

Uložením opatření podle odstavce 1 nebo 3 není dotčeno ustanovení § 44.  
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