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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. 765/208 a (EU) č. 305/2011 (dále jen "nařízení o dozoru") a tím posílení vymáhání 

požadavků stanovených harmonizačními právními předpisy. V návaznosti na přímo použitelný předpis se 

návrhem zákona 

- určuje ústřední styčný úřad,  

- stanoví některé povinnosti a pravomoci orgánů dozoru, pokud nejsou stanoveny obecnými procesními 

předpisy, 

- vymezuje soubor opatření, která mohou orgány dozoru ukládat, a  

- stanoví se sankce za nesplnění povinností stanovených tímto zákonem a přímo použitelným předpisem. 

Cílem je, aby všechny orgány dozoru měly k dispozici stejný minimální soubor pravomocí pro provádění 

dozoru, a dále soubor opatření, která mohou ukládat v případě zjištění nesouladu výrobků s právními 

předpisy. Kromě toho zákon cílí na zajištění spolupráce orgánů dozoru navzájem a orgánů dozoru s orgány 

Celní správy, zajištění výměny informací o dozoru a snahu co nejvíce sjednotit hodnocení stejných nebo 

obdobných situací při kontrole různými orgány dozoru, a informování veřejnosti jak o dozoru nad trhem, 

tak i o kontrolních zjištěních orgánů dozoru. V neposlední řadě je cílem posílení spolupráce s ostatními 

orgány dozoru v členských státech EU. 

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 uděleny zákonnou právní úpravou. Návrh zákona bude ukládat určité 

povinnosti orgánům dozoru, kde lze přepokládat nutnost vynaložení určitých nákladů. Jedná se zejména 

o povinnost orgánů dozoru používat komunikační a informační systém (ICSMS). V tomto případě lze 

předpokládat určité počáteční náklady, které je ale problematické vyčíslit, protože v současné době nejsou 

všechny orgány dozoru rozhodnuty o způsobu zadávání informací do ICSMS, a v případě využití přenosu 

informací z IT systémů orgánů dozoru prostřednictvím rozhraní, které bude dáno k dispozici EK, nejsou 

známa technická data a požadavky na vytvoření rozhraní a s tím spojené náklady. Je však nutné poznamenat, 

že v daném případě je tato povinnost již obsažena v současně platném nařízení (ES) č. 765/2008. Náklady 

budou muset vynaložit pouze ty orgány dozoru, kterými dosud tato povinnost nebyla plněna. 
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Pokud jde o povinnost stanovenou GŘC, 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. Pokud jde 

o vyčíslení odhadu počtu pokut, které budou celní úřady vymáhat, lze předpokládat, že jejich navýšení bude 

minimální, pokud k němu vůbec dojde. Vzhledem k tomu, že návrh zákona o dozoru nijak nezasahuje do 

kontrolní činnosti a její organizace, nebude se výše pohledávek postupovaných Celním úřadům k vymáhání 

lišit od předchozích období. Hlavní kontrolní činnost v oblasti nepotravinářských výrobků provádí Česká 

obchodní inspekce, která v roce 2017 předala celnímu úřadu pohledávky ve výši 9 130 628 Kč, v roce 2018 

pohledávky ve výši 54 173 tisíc Kč a v roce 2019 pohledávky ve výši 21 756 tisíc Kč. Jedná se o celkovou 

výši pohledávek, zvláště se nevykazuje část pohledávek, která by příslušela pouze kontrolám v oblasti 

výrobků spadajících do harmonizované sféry. 

S určitými náklady bude nutné počítat v případě zřízení ústředního styčného úřadu a zajištění jeho činnosti, 

např. ve vztahu k administraci ICSMS, zpracování a vyhodnocování vnitrostátní strategie dozoru nad trhem 

nebo dalším úkolům, které budou stanoveny zákonem. Tyto náklady však budou řešeny interně v rámci 

činnosti odboru živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu a obchodu, a to s ohledem na 

určení a organizaci pracovních činností spojených s naplňováním požadavků budoucí právní úpravy. 

Výdajové dopady na státní rozpočet související s předloženým materiálem budou hrazeny v rámci 

stanovených limitů příslušných kapitol státního rozpočtu bez nároků na jejich dodatečné navýšení. 

S navrženou právní úpravou nejsou spojeny požadavky na navýšení personálních kapacit a prostředků na 

platy a případná personální potřeba bude řešena v rámci stávajících limitů počtu míst a objemu prostředků 

na platy daných kapitol.  

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 bude vytvořen předpoklad k jednotnému 

postupu při výkonu dozoru, např. též vymezením minimálního rozsahu opatření, která mohou orgány dozoru 

přijímat v případě zjištění nesouladu výrobků s právními předpisy.  

Náklady vzniknou některým hospodářským subjektům se sídlem mimo EU, které umisťují 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. Zvýšení nákladů by se nemělo dotknout hospodářských subjektů, které pravidelně 

dodávají výrobky na trh EU, protože většina jako součást jejich běžného dodavatelského řetězce již má v EU 

obchodního partnera, který by měl být k dispozici orgánům dozoru nad trhem, měl by reagovat na jejich 

dotazy nebo požadavky a podnikal by kroky k odstranění nevyhovujících výrobků z trhu. Pro hospodářské 

subjekty, které dodávají přímo spotřebitelům v EU ze zemí mimo EU, budou náklady souviset s výběrem 

strany, která by byla schopna plnit funkci zplnomocněného zástupce, uzavřením smlouvy a zajištěním 

podmínek pro plnění požadavků stanovených nařízením o dozoru. Tyto náklady se týkají pouze části 

hospodářských subjektů ze třetích zemí a neznamenají nerovné zacházení s jinými podniky, neboť ve 

skutečnosti napravují současnou nevyváženou situaci, kdy mohou být hospodářské subjekty se sídlem v EU 

a z některých třetích zemí se jmenovanou odpovědnou osobou dosažitelné, kontaktovatelné a v případě 

nutnosti i sankcionovatelné orgány dozoru, zatímco hospodářské subjekty se sídlem mimo EU a bez 

zplnomocněného zástupce nelze nijakým způsobem kontaktovat a tedy i zjednat nápravu. Převážná část 

dodatečných nákladů spojených s touto povinností se týká výhradně hospodářských subjektů, které uvádějí 

na trh nevyhovující výrobky, a tudíž by byly postaveny na stejnou úroveň hospodářským subjektům, které 

požadavky právních předpisů dodržují.  Tento přístup by měl vést ke snižování míry nekalé hospodářské 

soutěže tím, že se zvýší náklady hospodářským subjektům, které právní předpisy pro uvádění výrobků na trh 

nedodržují. Tímto krokem dojde k podpoře těch hospodářských subjektů, které důsledně právní předpisy EU 
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o 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. 

Podstatnou chybějící informací k vyhodnocení dopadů jsou rovněž 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  

---  

3.5 Sociální dopady: Ne  

---  

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Nová právní úprava by měla přinést spotřebitelům vyšší míru ochrany před nebezpečnými výrobky, nebo 

výrobky, které nejsou v souladu s harmonizačními právními předpisy EU. Bude zajištěna lepší a jednotná 

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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1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně některých 

zákonů 

 

Výrobky se v tomto případě rozumí všechny výrobky s výjimkou potravin, krmiv, humánních 

a veterinárních léčivých přípravků, živých rostlin a živočichů, produktů lidského původu 

a rostlinných a živočišných produktů, které přímo souvisejí s jejich budoucí reprodukcí (dále jen 

nepotravinářské výrobky).  

 

1.2 Definice problému 

1.2.1 Popis současného stavu 

Bezpečnost výrobků a jejich soulad s požadavky právních předpisů je jednou z hlavních priorit 

uvedených ve strategickém materiálu Priority spotřebitelské politiky 2015 – 2020, který byl přijat 

vládou České republiky usnesením č. 5 ze dne 7. ledna 20151. K zajištění bezpečnosti výrobků 

a souladu výrobků s požadavky stanovenými právními předpisy je nezbytné zajistit účinný dozor nad 

trhem s výrobky, přičemž je nutné pozornost věnovat úzké součinnosti a spolupráci mezi orgány 

dozoru jak na vnitrostátní úrovni, tak i na úrovni Evropské unie (dále jen „EU“), zapojení 

do informačních a komunikačních systémů na EU úrovni, sledování vývoje na trhu, aplikaci principů 

analýzy rizika a transparentnosti vůči spotřebitelům a hospodářským subjektům a jejich informování.  

Vedle ochrany spotřebitele plní dozor nad trhem s výrobky významnou roli i v oblasti volného 

pohybu zboží a také konkurenceschopnosti na trhu, neboť postihuje ty hospodářské subjekty, které 

nerespektují požadavky právních předpisů pro uvádění výrobků na trh. Tím takové hospodářské 

subjekty mohou získávat neoprávněnou konkurenční výhodu nad těmi hospodářskými subjekty, které 

důsledně právní předpisy dodržují a spolupracují s orgány dozoru. 

V České republice existuje soustava orgánů dozoru nad trhem s výrobky, jejichž dozorové 

kompetence a pravomoci jsou stanoveny zvláštními právními předpisy – viz tabulka č. 1.  

Orgány dozoru jsou povinny postupovat v souladu s obecnou procesní právní úpravou 

představovanou kontrolním řádem, správním řádem a zákonem o odpovědnosti za přestupky, které 

obsahují základní práva a povinnosti orgánů dozoru při jejich činnosti jako správních úřadů. Vedle 

této obecné procesní úpravy existují ustanovení o dozorové činnosti ve zvláštní právní úpravě, která 

stanovuje odchylky od obecných procesních předpisů, upravuje další pravomoci jednotlivých orgánů 

dozoru, nebo specifikuje opatření, která mohou orgány dozoru za porušení požadavků právních 

předpisů ukládat. V oblasti dozoru nad bezpečností výrobků a dozoru nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry musí být ustanovení vnitrostátních právních předpisů v souladu 

s příslušnými právními předpisy EU, které vnitrostátní právní předpisy implementují.  

Každý orgán dozoru má k dispozici IT nástroj (Information Technology) – informační systém pro 

zaznamenávání informací o provedených kontrolách, který obsahuje informace o provedených 

kontrolách, uložených opatřeních včetně uložení a výše sankcí, informace o kontrolovaných 

hospodářských subjektech a o kontrolovaných výrobcích. V rámci orgánů dozoru je takový systém 

přístupný pracovníkům orgánu dozoru, přičemž druhy přístupů a oprávnění jsou řešeny správcem 

systému. Informační systémy orgánů dozoru se od sebe odlišují, nejsou kompatibilní, nejsou nijak 

                                                           
1 https://apps.odok.cz/djv-agenda?date=2015-01-07  
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propojeny a slouží pouze pro účely konkrétního orgánu dozoru. Informace o kontrolách provedených 

jednotlivými orgány dozoru na vnitrostátní úrovni nejsou sdíleny.  

 

Tabulka č. 1 Přehled orgánů dozoru a jejich kompetencí 

dozorový orgán  popis kompetence poznámky 

Česká obchodní 

inspekce   

(ČOI) 

 

orgán státní správy podřízený 

Ministerstvu průmyslu a 

obchodu; 

hlavní dozorový orgán nad 

trhem s výrobky; 

zřízena zákonem č. 64/1986 Sb., 

o České obchodní inspekci, ve 

znění pozdějších předpisů; 

kontroluje právnické a fyzické 

osoby, které nabízejí, prodávají, 

dodávají nebo uvádějí na trh 

výrobky, nabízejí nebo poskytují 

služby nebo vyvíjejí jinou 

činnost podle zákona o ČOI 

nebo podle jiného zvláštního 

právního předpisu, pokud to 

tento zákon nebo jiný zvláštní 

právní předpis stanoví. 

vykonává ve vymezeném 

rozsahu dozor nad trhem 

s výrobky v souladu se zákony: 

zákon č. 634/1992 Sb., o 

ochraně spotřebitele, ve znění 

pozdějších přepisů, 

zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků,  

zákon č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na 

výrobcích, 

zákon č. 90/2016 Sb., o 

posuzování shody stanovených 

výrobků při jejich dodávání na 

trh, 

zákon č. 477/2001 Sb., o 

obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů1, 

zákon č. 201/2012 Sb., o 

ochraně ovzduší, 

zákon č. 311/2006 Sb., o 

pohonných hmotách, 

zákon č. 56/2001 Sb., o 

podmínkách provozu vozidel na 

pozemních komunikacích, 

zákon č. 185/2001 Sb., o 

odpadech, 

zákon č. 73/2001 Sb., o látkách 

které poškozují ozónovou vrstvu 

a o fluorovaných skleníkových 

plynech, 

zákon č. 226/2013 Sb., o 

uvádění dřeva a dřevařských 

výrobků na trh, 

zákon č. 307/2013 Sb., o 

povinném značení lihu, 

zákon č. 206/2015 Sb., o 

pyrotechnických výrobcích a 

zacházení s nimi a o změně 

některých zákonů (zákon o 

pyrotechnice), ve znění zákona 

č. 229/2016 Sb.2, 

zákon č. 259/2014 Sb., o 

prekurzorech výbušnin a o 

změně zákona č. 634/2004 Sb., 

1 § 36 zákona o obalech:  
„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, obalů, které 
přicházejí do přímého styku 

s potravinami, obalů léčivých 

přípravků a obalů surovin pro 
přípravu humánních léčivých 

přípravků, 

b) kontroluje zajištění 
zpětného odběru osobami, 

které uvádějí obaly nebo 

balené výrobky 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 a pokuty.“ 

2 § 55 odst. 5 zákona 
o pyrotechnice: „Česká 

obchodní inspekce provádí 

kontrolu dodržování 

povinností stanovených v § 5 

odst. 1 při zpřístupňování 

pyrotechnických výrobků 
spotřebitelům a povinností 

stanovených v § 26, 27 a 

v § 29. Česká obchodní 
inspekce dále provádí 

u distributorů kontrolu 

dodržování povinností podle 
§ 28.“ 

 

3§ 10 odst. 4 zákona 

o prekurzorech výbušnin: 
“Česká obchodní inspekce 

kontroluje, zda hospodářský 

subjekt 
a) ověřuje při zpřístupnění 

prekurzorů výbušnin 

podléhajících omezení 
platnost vydaného povolení, 

je-li povolení pro zpřístupnění 

nezbytné, 
b) provádí registraci transakcí 

při zpřístupnění prekurzorů 

výbušnin podléhajících 
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o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o 

prekurzorech výbušnin), ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb.3  

omezení uvedených v čl. 4 
odst. 3 nařízení, 

c) eviduje zpřístupnění 

prekurzorů podléhajících 
omezení osobám z řad široké 

veřejnosti uskutečněná na 

základě platného povolení.” 

Český úřad pro 

zkoušení zbraní a 

střeliva (ČÚZSS) 

   

 

správní úřad s celostátní 

působností se sídlem v Praze, 

který byl ustaven zákonem č. 

156/2000 Sb., o ověřování 

střelných zbraní a střeliva, ve 

znění pozdějších předpisů; 

podřízený Ministerstvu 

průmyslu a obchodu; 

mj. vykonává státní správu v 

oblasti pyrotechnických 

výrobků podle zákona č. 

2016/2015 Sb., o 

pyrotechnických výrobcích a 

zacházení s nimi a o změně 

některých zákonů (zákon 

o pyrotechnice), ve znění 

zákona č. 229/2016 Sb.) 

vykonává státní správu v oblasti 

pyrotechnických výrobků podle 

zákona č. 206/2015 Sb., o 

pyrotechnických výrobcích a 

zacházení s nimi a o změně 

některých zákonů (zákon 

o pyrotechnice), ve znění 

zákona č. 229/2016 Sb.); 

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 

(§55 odst. 2 zákona o 

pyrotechnice)  

v souladu s budoucí 

právní úpravou ČÚZZS 

nebude vykonávat dozor 

nad trhem 

s pyrotechnickými 

výrobky, ale dozorové 

kompetence budou 

svěřeny ČOI 

Český báňský 

úřad (ČBÚ) 

ústřední orgán státní správy 

zřízený zákonem č. 61/1988 Sb., 

o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské 

správě, ve znění pozdějších 

předpisů 

vykonává dozor nad 

dodržováním požadavků 

stanovených zákonem č. 

83/2013 Sb., o označování a 

sledovatelnosti výbušnin pro 

civilní použití, ve znění 

pozdějších předpisů, dále 

zákonem č. 259/2014 Sb., o 

prekurzorech výbušnin a o 

změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů (zákon o 

prekurzorech výbušnin), ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb., 

nebo zákonem o pyrotechnice. 

ČBÚ je rovněž správním 

úřadem oprávněným k výkonu 

dozoru podle zákona č. 

102/2001 Sb. 

v legislativním procesu 

je návrh zákona, kterým 

bude nahrazen zákon 

č. 259/2014 Sb., 

o prekurzorech 

výbušnin a o změně 

zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, 

ve znění pozdějších 

předpisů (zákon 

o prekurzorech 

výbušnin), který bude 

upravovat dozorové 

kompetence 

Státní energetická 

inspekce (SEI) 

správní úřad podřízený 

Ministerstvu průmyslu a 

obchodu zřízený zákonem č. 

406/2000 Sb., o hospodaření 

energií, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 

výrobky spojené se spotřebou 

energie uváděny na trh, do 

provozu nebo dále 

distribuovány v souladu s 

požadavky stanovenými 

zákonem č. 406/2000 Sb. nebo 

přímo použitelnými předpisy 

Unie upravujícími požadavky na 

ekodesign a na energetické 

štítky;  

 

Puncovní úřad 

(PÚ) 

správní úřad podřízený 

Ministerstvu průmyslu a 

obchodu zřízený zákonem č. 

19/1993 Sb., o orgánech státní 

správy České republiky v oblasti 

puncovnictví a zkoušení 

vykonává dozor nad 

dodržováním požadavků 

stanovených zákonem č. 

539/1992 Sb., o puncovnictví a 

zkoušení drahých kovů 

(puncovní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů; 
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drahých kovů, ve znění 

pozdějších předpisů 

PÚ je rovněž správním úřadem 

oprávněným k výkonu dozoru 

podle zákona č. 102/2001 Sb. 

Úřad pro 

technickou 

normalizaci, 

metrologii a státní 

zkušebnictví 

(ÚNMZ) 

správní úřad podřízený 

Ministerstvu průmyslu a 

obchodu zřízený zákonem č. 

20/1993 Sb., o zabezpečení 

výkonu státní správy v oblasti 

normalizace, metrologie a 

státního zkušebnictví, ve znění 

pozdějších předpisů 

v souladu se zákonem 

č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 

znění pozdějších předpisů, 

odpovídá za používání 

základních měřících jednotek 

stanovených zákonem a za 

jejich označování; 

v souladu se zákonem 

č. 505/1990 Sb., provádí 

kontrolu hotově baleného zboží 

označeného symbolem "e" a 

metrologickou kontrolu lahví 

označených symbolem "3" 

V legislativním procesu 

je nový zákon 

o metrologii, který bude 

upravovat nově 

kompetence v oblasti 

dozoru 

Český 

telekomunikační 

úřad (ČTÚ) 

ústřední správní úřad podle 

zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení 

ministerstev a jiných ústředních 

orgánů státní správy České 

republiky pro výkon státní 

správy ve věcech stanovených 

zákonem č. 127/2005 Sb., o 

elektronických komunikacích a 

o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o elektronických 

komunikacích), ve znění 

pozdějších předpisů 

v souladu se zákonem 

č. 127/2005 Sb. vykonává dozor 

nad provozováním radiových a 

koncových telekomunikačních 

zařízení a vzájemném uznávání 

jejich shody 

 

Ministerstvo 

dopravy (MD) 

ústřední orgán státní správy 

podle § 1 zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy 

České republiky, v jehož čele je 

člen vlády 

 

v souladu se zákonem 

č. 56/2001 Sb., o podmínkách 

provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona 

č. 168/1999 Sb., o pojištění 

odpovědnosti za škodu 

způsobenou provozem vozidla a 

o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona 

č. 307/1999 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 90/2016 Sb., o posuzování 

shody stanovených výrobků při 

jejich dodávání na trh, ve znění 

pozdějších předpisů, vykonává 

dohled nad výrobou silničních 

vozidel, systémů vozidel, 

konstrukčních částí vozidel 

nebo samostatných technických 

celků vozidel z hlediska 

schvalování typu;  

MD je rovněž správním úřadem 

oprávněným k výkonu dozoru 

podle zákona č. 102/2001 Sb. 

 

Český drážní úřad 

(ČDÚ) 

správní úřad zřízený zákonem č. 

266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů, který 

je podřízen Ministerstvu 

dopravy 

v rozsahu stanoveném zákonem 

č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve 

znění pozdějších předpisů, 

zákonem č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na 
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výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a zákonem 

č. 90/2016 Sb., o posuzování 

shody stanovených výrobků při 

jejich dodávání na trh, ve znění 

pozdějších předpisů, vykonává 

dozor nad stanovenými výrobky 

a ostatními výrobky určenými 

pro provozování dráhy a drážní 

dopravy, které jsou součástí 

dráhy nebo drážních vozidel, 

nad drážními vozidly, určenými 

technickými zařízeními a nad 

strukturálními a provozními 

subsystémy na dráhách 

zařazených do evropského 

železničního systému. 

Krajské 

hygienické stanice 

(KHS) 

zřízeny zákonem č. 258/2000 

Sb., o ochraně veřejného zdraví 

a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. KHS jsou 

správními úřady, které jsou 

podřízeny Ministerstvu 

zdravotnictví  

vykonávají ve vymezeném 

rozsahu dozor nad trhem 

s výrobky v souladu se zákony: 

zákon č. 258/2000 Sb., 

o ochraně veřejného zdraví a 

o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, v oblasti 

kosmetických přípravků, 

výrobků pro děti a výrobků 

určených pro styk s pitnou 

vodou, 

zákon č. 350/2012 Sb., 

o chemických látkách a 

chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický 

zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, v oblasti chemických 

látek a chemických směsí, 

zákon č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

v oblasti elektronických cigaret 

a bylinných přípravků určených 

ke kouření,  

zákon č. 324/2016 Sb., 

o biocidních přípravcích a 

účinných látkách a o změně 

některých souvisejících zákonů 

(zákon o biocidech), ve znění 

zákona č. 183/2017 Sb., 

zákon č. 477/2001 Sb., 

o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků 
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Státní ústav pro 

kontrolu léčiv 

(SÚKL) 

správní úřad podřízený 

Ministerstvu zdravotnictví 

zřízený zákonem č. 268/2014 

Sb., o zdravotnických 

prostředcích a o změně zákona č. 

634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů. 

v souladu se zákonem 

č. 268/2014 Sb. vykonává dozor 

nad zdravotnickými prostředky; 

SÚKL je dozorovým orgánem 

rovněž podle zákona č. 

477/2001 Sb.  

 

Ústřední kontrolní 

a zkušební ústav 

zemědělský 

(ÚKZUZ) 

správní úřad podřízený 

Ministerstvu zemědělství; 

zřízený zákonem č. 147/2002 

Sb., o Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavu zemědělském 

a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon 

o Ústředním kontrolním a 

zkušebním ústavu 

zemědělském), ve znění 

pozdějších předpisů.  

vykonává dozor nad hnojivy 

v souladu se zákonem 

č. 156/1998 Sb., o hnojivech, 

pomocných půdních látkách, 

pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a 

o agrochemickém zkoušení 

zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění 

pozdějších předpisů, nad 

chemickými látkami a směsmi 

podle zákona č. 350/2011 Sb., a 

odpady podle zákona 

č. 185/2001 Sb., o odpadech a 

o změně některých dalších 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

ÚKZUZ je rovněž správním 

úřadem oprávněným k výkonu 

dozoru podle zákona 

č. 102/2001 Sb. 

 

Státní zemědělská 

a potravinářská 

inspekce (SZPI) 

orgán státní správy podřízeným 

Ministerstvu zemědělství, 

činnost upravena zákonem 

č. 146/2002 Sb., o Státní 

zemědělské a potravinářské 

inspekci a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů.    

vykonává dozor nad trhem 

s výrobky v souladu se zákonem 

zákon č. 110/1997 Sb., 

o potravinách a tabákových 

výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

v oblasti tabákových výrobků, 

bezdýmných tabákových 

výrobků a nových tabákových 

výrobků, a v souladu se 

zákonem č. 477/2001 Sb., 

o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů, 

v oblasti obalů 

 

Ústav pro státní 

kontrolu 

veterinárních 

biopreparátů a 

léčiv (ÚSKVBL) 

správní úřad s celostátní 

působností podřízený Ústřední 

veterinární správě zřízený 

zákonem č. 378/2007 Sb., 

o léčivech a o změnách 

některých souvisejících zákonů 

(zákon o léčivech), ve znění 

pozdějších předpisů. 

vykonává v souladu se zákonem 

č. 477/2001 Sb., dozoru 

v oblasti obalů.  

 

 

Česká inspekce 

životního 

prostředí (ČIŽP) 

správní úřad pověřený dozorem 

nad dodržováním povinností 

stanovených právními předpisy 

v oblasti životního prostředí 

podřízený Ministerstvu 

životního prostředí; 

vykonává ve vymezeném 

rozsahu dozor nad trhem 

s výrobky v souladu se zákony: 

zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků,  

1 § 27 chemického zákona: 

“Česká inspekce životního 
prostředí 

 a) kontroluje, jak jsou 

výrobci, dovozci, následnými 
uživateli, distributory a 

dodavateli předmětů 

dodržována ustanovení tohoto 
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ČIŽP zřízena ustavena zákonem 

č. 282/1991 Sb., o České 

inspekci životního prostředí a 

její působnosti v ochraně lesa, ve 

znění pozdějších předpisů  

zákon č. 350/2011 Sb., 

o chemických látkách a 

chemických směsích a o změně 

některých zákonů (chemický 

zákon), ve znění pozdějších 

předpisů,2 

zákon č. 477/2001 Sb., 

o obalech a o změně některých 

zákonů (zákon o obalech), ve 

znění pozdějších předpisů3 , 

zákon č. 201/2012 Sb., 

o ochraně ovzduší, ve znění 

pozdějších předpisů, 

zákon č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, 

zákon č. 73/2001 Sb., o látkách, 

které poškozují ozónovou vrstvu 

a o fluorovaných skleníkových 

plynech, 

zákon č. 324/2016 Sb., 

o biocidních přípravcích a 

účinných látkách a o změně 

některých souvisejících zákonů 

(zákon o biocidech), ve znění 

zákona č. 183/2017 Sb.4  

 

zákona, právních předpisů 
vydaných k jeho provedení, 

přímo použitelných předpisů 

Evropské unie a rozhodnutí 
správních orgánů podle tohoto 

zákona, 

 b) ukládá pokuty za porušení 
povinností podle tohoto 

zákona, právních předpisů 

vydaných k jeho provedení, 
přímo použitelných předpisů 

Evropské unie a rozhodnutí 

správních orgánů podle tohoto 
zákona.” 

2 § 36 chemického zákona: 

“Česká inspekce životního 
prostředí 28) 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 

pokuty. Nositelé těchto 
povinností jsou povinni jí na 

žádost prokázat zajištění 

plnění povinnosti zpětného 
odběru a využití odpadu z 

obalů.” 

3 § 36 zákona o obalech: 

“Česká inspekce životního 

prostředí 28) 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 pokuty. 

Nositelé těchto povinností jsou 
povinni jí na žádost prokázat 

zajištění plnění povinnosti 

zpětného odběru a využití 
odpadu z obalů.” 

4 § 8 odst. (3) o biocidních 

látkách: “Česká inspekce 
životního prostředí 

a) kontroluje, zda jsou 

právnickými a podnikajícími 
fyzickými osobami dodržovány 

kapitola XV a čl. 17, 56, 58 a 

95 nařízení o biocidech, 
b) kontroluje, zda jsou 

právnickými a podnikajícími 

fyzickými osobami dodržovány 
§ 2 odst. 1 písm. b) a § 15, 

c) ukládá pokuty za porušení 

povinností podle kapitoly XV a 
čl. 17, 56, 58 a 95 nařízení o 

biocidech, rozhodnutí 

Evropské komise vydaných 
podle nařízení o biocidech, 

tohoto zákona a rozhodnutí 

správních orgánů vydaných 
podle tohoto zákona, 

d) zpracovává zprávy o 

provedených kontrolách za 
každý kalendářní rok a 

předkládá je ministerstvu 

nejpozději do 31. března 
následujícího kalendářního 
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roku; součástí předkládané 
zprávy jsou informace o datu 

provedené kontroly, obchodní 

název nebo jiná identifikace 
kontrolovaného biocidního 

přípravku, obchodní název 

nebo jiná identifikace 
kontrolovaného ošetřeného 

předmětu, jméno kontrolované 

osoby, velikost a typ balení, 
název nebo názvy účinných 

látek obsažených v biocidním 

přípravku nebo názvy 
účinných látek, kterými byl 

ošetřený materiál ošetřen, 

množství obsažených účinných 
látek v biocidním přípravku, 

deklarovaný typ použití 

biocidního přípravku, číslo 
šarže biocidního přípravku, 

porušená ustanovení zákona 

nebo nařízení o biocidech, 
informace o použitém 

sankčním ustanovení a výši 

uložené sankce, informace o 
zjištěném poškození zdraví lidí 

a zvířat, životního prostředí a 
počet evidovaných otrav 

způsobených biocidními 

přípravky nebo účinnými 
látkami.” 
 

Ministerstvo 

vnitra (MV) 

ústřední orgán státní správy 

podle § 1 zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy 

České republiky, v jehož čele je 

člen vlády 

vykonává dozor v rozsahu 

vymezeném zákonem 

č. 324/2016 Sb., o biocidních 

přípravcích a účinných látkách a 

o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o biocidech), ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb., 

v oblasti biocidních přípravků 

 

Krajské úřady 

(KÚ) 

 Zákon č. 226/2013 Sb., 

o uvádění dřeva a dřevařských 

výrobků na trh, ve znění 

pozdějších předpisů 

 

Hasičský 

záchranný sbor 

(HZS) 

 Zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění 

pozdějších předpisů 

zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 

bezpečnosti výrobků, 

 

Ministerstvo 

obrany (MO) 

ústřední orgán státní správy 

podle § 1 zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy 

České republiky, v jehož čele je 

člen vlády 

vykonává dozor v rozsahu 

vymezeném zákonem 

č. 324/2016 Sb., o biocidních 

přípravcích a účinných látkách a 

o změně některých souvisejících 

zákonů (zákon o biocidech), ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb., 

v oblasti biocidních přípravků 

 

Státní úřad 

inspekce práce 

(SÚIP) 

 

 vykonává dozor v rozsahu 

vymezeném zákonem 

č. 350/2011 Sb., o chemických 

látkách a chemických směsích a 

o změně některých zákonů 

(chemický zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, v oblasti 

chemických látek a chemických 
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směsí, z hlediska bezpečnosti 

práce 

Státní úřad pro 

jadernou 

bezpečnost (SÚJB) 

ústřední orgán státní správy 

podle zákona č. 2/1969 Sb., 

o zřízení ministerstev a jiných 

ústředních orgánů státní správy 

České republiky, a je přímo 

podřízen vládě ČR 

vykonává dozor v rozsahu 

vymezeném zákonem 

č. 263/2016 Sb., atomový 

zákon, ve znění zákona 

č. 183/2017 Sb., a zákonem 

č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů, nad radiačními 

zařízeními a zdroji ionizujícího 

záření 

 

 

Vedle IT nástrojů jednotlivých orgánů dozoru jsou k dispozici IT nástroje vyvinuté a spravované 

Evropskou komisí (dále jen „EK“), které jsou zpřístupněny členským státům EU. Jedná se zejména 

o systém pro rychlou výměnu informací EU pro nepotravinářské výrobky (Safety Gate - RAPEX), 

a informační a komunikační systém pro dozor nad trhem (Information and Communication System 

on Market Surveillance - ICSMS). ICSMS by měl sloužit jako informační platforma ke komunikaci 

mezi orgány dozoru nad trhem v EU2, která byla vytvořena EK v reakci na plnění požadavků nařízení 

(ES) č. 765/2008. Záměrem je, aby mezi orgány dozoru v rámci celé EU docházelo k rychlé výměně 

informací o provedených kontrolách výrobků s cílem šetření zdrojů, koordinace dozorové činnosti, 

sdílení výsledků testování výrobků a rychlejšího přijímání opatření vůči výrobkům, které nejsou 

v souladu s požadavky právních předpisů. Systém ICSMS představuje zdroj informací o provedených 

kontrolách, a je-li systematicky používán, je také zdrojem informací o dozorové činnosti na úrovni 

celé EU.  

K efektivnímu výkonu dozoru nad trhem a omezení výskytu nebezpečných výrobků a výrobků, které 

nejsou v souladu s požadavky právních předpisů, je nutná spolupráce orgánů dozoru s orgány celní 

správy. Postup kontrol výrobků na vnějších hranicích EU, tedy výrobků vstupujících na jednotný trh 

EU, uvádí čl. 27 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008, a v souladu s těmito ustanoveními je také orgány 

celní správy postupováno. Zde uvedené postupy předpokládají vzájemnou spolupráci a výměnu 

informací mezi orgány dozoru a orgány celní správy. Ze strany orgánů celní správy není možné 

některé údaje vzhledem k jejich povaze orgánům dozoru předávat, pokud taková možnost není 

ukotvena v právním předpise. Výměna informací na vnitrostátní úrovni probíhá, ale na různém 

základě a předávané informace nejsou jednotné. V některých případech je požadavek na výměnu 

informací ukotven v právním předpise3, v některých případech jsou uzavřeny dohody o spolupráci 

nebo jsou informace dožadovány prostřednictvím oficiálních žádostí ze strany orgánu dozoru. 

I přes zdánlivou složitost systému je nutné systém dozoru v České republice hodnotit jako účinný 

a odpovídající současné situaci. Toto je konstatováno rovněž v hodnocení EK k dopadům k návrhu 

nové právní úpravy EU o dozoru nad trhem s výrobky z roku 20174, které vycházelo ovšem 

z omezeného zdroje informací a z údajů poskytnutých za ČR do roku 2013. O fungujícím dozoru 

vypovídají i počty oznámených nebezpečných výrobků do aplikace Safety Gate – RAPEX. Orgány 

                                                           
2 https://webgate.ec.europa.eu/icsms/ 
3 Např. § 84 odst. 6 zákona č. 258/2000 Sb.; § 8 odst. 1 zákona č. 226/2013 Sb.; § 9 odst. 2 zákona č. 324/2016 Sb. 
4 Summary of Member States´ assessment and review of the functioning of market surveillance activities according to 

Article 18(6) of Regulation (EC) No 765/2008 (Ref. Ares(2016)592836 - 03/02/2016) 
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dozoru na vnitrostátní úrovni zpracovávají plány kontrol s využitím principů analýzy rizika 

a zveřejňují výsledky své kontrolní činnosti.  

Podrobnější analýza systému dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry 

zejména s ohledem na adaptaci nařízení (ES) č. 765/2008 je uvedena v odstavci 1.3.3. 

1.2.2 Srovnání se situací v EU 

a) dozor nad výrobky spadajícími do harmonizované sféry a související právní úprava 

Základní požadavky pro uvádění výrobků na trh jsou stanoveny v harmonizačních právních 

předpisech EU, které se vztahují na velkou většinu průmyslových výrobků, jako jsou hračky, strojní 

zařízení, rádiová zařízení, elektrická a elektronická zařízení, kosmetické výrobky, plynové 

spotřebiče, měřicí přístroje, tlaková zařízení nebo chemické látky, které by se mohly nalézat 

ve výrobcích spadajících do různých sektorů, např. elektrické nebo elektronické výrobky a mnohé 

další. Požadavky se vztahují jak na spotřební výrobky určené pro spotřebitele, tak na výrobky 

používané v rámci odborných činností (výrobky pro profesionální použití), pokud jsou uváděny 

do oběhu nebo na trh EU, bez ohledu na to, zda se s nimi obchoduje v kamenných obchodech nebo 

na internetu, a bez ohledu na to, zda jsou vyráběny v rámci EU nebo dováženy ze třetích zemí.   

Harmonizační právní předpisy EU stanoví zvláštní požadavky týkající se technických vlastností 

výrobku, povinných informací nebo dokumentace, které by měly být přiloženy k výrobkům nebo 

které by měly být na požádání zpřístupněny orgánům dozoru. Hlavním cílem těchto požadavků je 

chránit občany EU před zdravotními, bezpečnostními, environmentálními a jinými riziky, zajistit 

volný pohyb zboží a zlepšit konkurenceschopnost hospodářských subjektů odstraněním 

neodůvodněných překážek obchodu na jednotném trhu. Zvláštní požadavky na výrobky stanovené 

v harmonizačních právních předpisech EU závisí na povaze a účelu výrobků a mohou se 

v jednotlivých právních předpisech nebo v jednotlivých sektorech lišit.  

Výrobky, na které se vztahují harmonizační právní předpisy EU, musí být v souladu se stanovenými 

požadavky právních předpisů, aby mohly být uváděny na trh v EU. V zájmu posílení prosazování 

požadavků na výrobky byl v roce 2008 přijat tzv. Nový legislativní rámec. Jedná se o soubor opatření, 

jejichž cílem je zlepšit dozor nad trhem a vytvořit soubor nástrojů pro použití v právních předpisech 

týkajících se výrobků. Nový legislativní rámec se skládá z:  

 nařízení (ES) 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem 

výrobků, které musí členské státy splňovat,  

 rozhodnutí 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh, které obsahuje 

referenční ustanovení, která mají být začleněna při každé revizi právních předpisů o výrobcích 

(ve skutečnosti se jedná o šablonu pro budoucí právní předpisy o harmonizaci výrobků),  

a v roce 2016 byl doplněn dalším dokumentem zpracovaným EK ve spolupráci s členskými státy EU 

 sdělení Komise „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 2016.  

Podle nařízení (ES) č. 765/2008 musí členské státy EU zajistit účinný dozor nad trhem s výrobky na 

svém území. Dozor nad trhem má vést k identifikaci nebezpečných výrobků nebo výrobků, které 

nesplňují platné požadavky stanovené v harmonizačních právních předpisech EU, a ke stažení 

takových výrobků z trhu nebo z oběhu. Za uvádění nebezpečných výrobků nebo výrobků 

nesplňujících požadavky právních předpisů mají být ukládána opatření nebo sankce, které mají mít 

odrazující účinek.   

V roce 2013 přijala EK návrhy nových pravidel zlepšujících bezpečnost spotřebních výrobků a dozor 

nad trhem pro všechny nepotravinářské výrobky v rámci legislativního balíčku týkajícího se 
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bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru nad trhem. Cílem těchto návrhů bylo zefektivnit, 

zjednodušit a sjednotit pravidla a postupy dozoru nad trhem s výrobky tak, aby byly orgány dozoru 

snadněji aplikovatelné a aby byly pro hospodářské subjekty srozumitelnější a jednodušší 

při dodržování požadavků pro uvádění výrobků na trh. EK v té době zdůraznila, že pravidla dozoru 

nad trhem jsou rozdělena do tří samostatných úrovní – a) nařízení (ES) č. 765/2008, b) směrnice 

o obecné bezpečnosti výrobků a c) různých harmonizačních právních předpisů EU, které nejsou 

v souladu s referenčními ustanoveními stanovenými v rozhodnutí 768/2008/ES, a že vztah mezi 

těmito třemi úrovněmi je často nejasný zejména proto, že mnoho spotřebních výrobků spadá pod 

všechny tři právní předpisy. Jednání mezi Evropským parlamentem, Radou a EK o přijetí výše 

uvedeného legislativního balíčku byla v roce 2015 zablokována a již se je nepodařilo obnovit. Výše 

zmíněný legislativní balíček bude EK v roce 2020 z legislativního procesu stažen. Vzhledem k této 

situaci a s ohledem na nutnost zpřesnit požadavky na dozor nad trhem nad výrobky spadajícími do 

harmonizované sféry EU, Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední 

podniky (DG GROW), přistoupilo ke zpracování návrhu právního předpisu EU, který od 

16. července 2021 nahradí nařízení (ES) č. 765/2008.   

b) hodnocení implementace harmonizačních právních předpisů včetně nařízení (ES) 

č. 765/2008 

Nařízení (ES) č. 765/2008 stanoví vnitrostátním orgánům dozoru nad trhem povinnost proaktivně 

kontrolovat výrobky uváděné na trh, organizovat kontroly, zajišťovat vzájemnou koordinaci činností 

na vnitrostátní úrovni a spolupracovat na úrovni EU s orgány dozoru ostatních členských států EU. 

EK odpovídá za usnadnění výměny informací mezi orgány dozoru, pokud jde o jejich vnitrostátní 

programy dozoru nad trhem, metodiky posuzování rizik atd., aby se zajistilo, že dozor nad trhem 

probíhá v celé EU pokud možno jednotným způsobem, a že členské státy využívají společné nástroje. 

EK rovněž přispívá k organizování společných aktivit souvisejících s dozorem nad trhem. 

V souladu s nařízením (ES) č. 765/2008 a k zabránění uvádění na trh nebezpečných výrobků, nebo 

výrobků, které nejsou v souladu s harmonizačními právními předpisy EU, členské státy EU musí:  

• zajistit implementaci ustanovení příslušných harmonizačních právních předpisů EU a zajistit 

ukládání opatření a sankcí úměrných míře porušení právních předpisů,  

• kontrolovat výrobky uváděné na trh nebo do oběhu bez ohledu na jejich původ, aby se zajistilo, 

že u nich bylo provedeno posouzení shody, zkoušení nebo jiné ověření souladu, že byly dodrženy 

požadavky na označování a zpracování dokumentace a že výrobky byly navrženy a jsou v souladu 

s požadavky harmonizačních právních předpisů EU,  

• organizovat dozor nad trhem podle minimálních společných požadavků, jako je jmenování 

příslušných orgánů dozoru, poskytnutí odpovídajících zdrojů orgánům dozoru, zpracování 

programů dozoru nad trhem, přezkum účinnosti a hodnocení dozoru nad trhem atd.,  

• spolupracovat s orgány dozoru v jiných členských státech EU sdílením informací 

o kontrolovaných výrobcích a kontrolních činnostech, zejména za využití ICSMS a účastí 

v systému rychlého varování Safety Gate - RAPEX pro výrobky představující vážné riziko.  

EK v roce 2014 provedla hodnocení harmonizačních právních předpisů EU, kdy jedním z jeho 

hlavních výsledků bylo konstatování, že nejslabší částí systému je dozor nad trhem. Důvodem je 

částečně ze své podstaty obtížná povaha této činnosti a částečně různé úrovně zdrojů a odborných 

znalostí, které jsou v jednotlivých členských státech EU k dispozici. Vzhledem k naléhavosti řešení 

závažných nedostatků v prosazování harmonizačních právních předpisů EU zahájila EK novou 

iniciativu v rámci strategie pro jednotný trh. Cílem této aktivity bylo nejen posílit dozor nad trhem 
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a spolupráci mezi orgány dozoru, ale také zohlednit nejnovější legislativní vývoj sektorových 

právních předpisů EU. 

Z hodnocení implementace nařízení (ES) č. 765/2008 vyplývá5, že problém s výskytem 

nevyhovujících výrobků na jednotném trhu je způsoben zejména čtyřmi faktory, kterými jsou:   

 roztříštěnost organizace dozoru nad trhem v EU  

Dozor nad trhem na jednotném trhu EU je roztříštěný jak na vnitrostátní úrovni jednotlivých 

členských států EU, tak i na vnějších hranicích EU. Stávající právní rámec nestanoví povinnosti 

týkající se organizace dozoru nad trhem na vnitrostátní úrovni, organizace dozoru nad trhem je 

ve výlučné pravomoci členských států EU. Dozor nad trhem je proto na vnitrostátní úrovni 

jednotlivých členských států EU organizován odlišně. Odlišuje se také jak rozsah činností 

a kompetencí vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem s výrobky, tak i rozsah jejich pravomocí. 

V členských státech EU existují tři typy modelů organizace dozoru nad trhem – a) centralizovaný; 

b) decentralizovaný podle sektorů a c) decentralizovaný na regionální/místní úrovni, i když s řadou 

dalších odlišností specifických pro jednotlivé členské státy EU. V důsledku toho je pro každý soubor 

výrobků, pro který platí harmonizační právní předpisy EU, např. kosmetické výrobky, hračky, tlaková 

zařízení, jmenován v každém členském státě EU zvláštní vnitrostátní orgán dozoru, resp. více orgánů 

dozoru, nebo dokonce několik místních nebo regionálních orgánů dozoru. Celkově existuje v EU více 

než 500 orgánů dozoru nad trhem. Každý orgán dozoru je příslušný k dozoru nad trhem s výrobky, 

který odpovídá území členského státu, nebo menší části členského státu EU (v závislosti na 

administrativním členění). Roztříštěnost a rozdílná úroveň pravomocí má významné důsledky pro 

účinnost a účelnost kontrol. Kromě toho kontroly výrobků vstupujících do EU vyžadují zapojení 

orgánů vykonávajících dozor na vnějších hranicích EU, a tady se do systému dozoru výrobků 

začleňují další subjekty dozoru, kterými jsou většinou orgány celní správy.  

V praxi mohou orgány dozoru účinně řešit problémy s nedodržováním předpisů pouze 

s hospodářskými subjekty majícími sídlo nebo zastoupení v jejich správním obvodu či na jejich 

území, např. s vnitrostátními nebo místními distributory nebo výrobci. V případě uložení opatření 

orgány dozoru nad trhem nemohou vymáhat svá rozhodnutí v jiných členských státech EU z důvodu 

územní působnosti. Hospodářské subjekty však velmi často dodávají výrobky konečným zákazníkům 

mimo správní obvod orgánu dozoru nad trhem. Problémem rovněž je, jak uvádí více než 50 % orgánů 

dozoru, že hospodářské subjekty nacházející se v jiném členském státě EU neodpovídají na žádosti 

o informace nebo předložení dokumentace nebo na žádosti o přijetí nápravných opatření. Dalším 

důležitým aspektem je, že orgány dozoru se zaměřují na výrobky dostupné v jejich správních 

obvodech, a proto výrobek, který je posouzen v jednom členském státě jako nevyhovující, může být 

stále uváděn na trhu jiného členského státu EU. Celkově představují výrobky spadající 

do harmonizované sféry přibližně 65 % obchodu se zbožím uvnitř EU, avšak procentní podíl závisí 

na konkrétním odvětví. Kromě toho vývoj na on-line trhu vykazuje stále rostoucí podíl 

maloobchodního prodeje s přeshraničním rozměrem. 

Za účelem řešení těchto otázek zahrnuje stávající regulační rámec řadu právních, správních 

a finančních nástrojů, jako je společná platforma ICSMS pro výměnu informací o kontrolní činnosti, 

oznámení nebezpečných výrobků nebo sdílení informací o výrobcích představujících vážné riziko 

prostřednictvím Safety Gate - RAPEX, vzájemnou pomoc a konzultace v rámci pracovních skupin 

pro správní spolupráci (Working Groups for Administration Cooperation – AdCo) a společné 

kontrolní aktivity. Tyto nástroje včetně zásad celní unie umožňují koordinaci činností mezi orgány 

dozoru nad trhem s výrobky v členských států EU. Ze zjištění hodnocení implementace nařízení (ES) 

                                                           
5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=SWD%3A2017%3A0466%3AFIN  
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č. 765/2008 však vyplývá, že navzdory jasně pozitivní úloze, kterou tyto různé nástroje přeshraniční 

spolupráce hrají, nejsou v dostatečné míře využívány pro účinnou koordinaci kontrolních aktivit 

a k účinnému sdílení informací mezi orgány dozoru členských států EU. Celková míra přeshraniční 

spolupráce je nadále poměrně slabá. Dozor nad trhem je stále do značné míry vnímán pouze jako 

"vnitrostátní záležitost" a orgány dozoru se i nadále zaměřují především na domácí priority. 

Vzhledem k vnitrostátní organizaci dozoru nad trhem a s ohledem na personální zdroje se projekty 

přeshraniční spolupráce často jeví pro orgány dozoru jako zatěžující s nejasným přínosem, zejména 

jedná-li se o aktivity s delším časovým horizontem, což je také příčinou omezeného zapojení orgánů 

dozoru do společných kontrolních aktivit.   

Hodnocení implementace nařízení (ES) č. 765/2008 dále uvádí, že příslušná ustanovení právních 

předpisů EU jsou obecného charakteru, což vedlo v členských státech EU k řadě odlišností při jejich 

implementaci na vnitrostátních úrovních. Objevují se rozdíly nejen z hlediska rozsahu pravomocí 

orgánů dozoru, ale také z hlediska zavedení vnitřních koordinačních mechanismů, úrovně zdrojů 

(finanční, lidské a technické), strategie a přístupů dozoru nad trhem včetně kontrol na vnějších 

hranicích a sankcí za nedodržování požadavků právních předpisů. Různorodost existující v členských 

státech při provádění nařízení (ES) č. 765/2008 způsobuje nejednotnost úrovně dozoru nad trhem 

s výrobky v rámci EU, což má za následek, že dozor nad trhem s výrobky může být v některých 

členských státech EU striktnější, než v jiných členských státech EU.  

Problematickou oblastí je výměna informací a spolupráce v oblasti vymáhání práva mezi celními 

orgány a orgány dozoru nad trhem, pokud jde o nevyhovující nebo nebezpečné výrobky a o posouzení 

rizik. Rozdílná je rovněž úroveň spolupráce s hospodářskými subjekty. Ustanovení o úhradě nákladů, 

např. na zkoušky nebo zničení výrobků, v případě nevyhovujících nebo nebezpečných výrobků se 

v jednotlivých členských státech také liší, je-li vůbec taková možnost stanovena. 

 omezené zdroje pro orgány dozoru nad trhem  

V rámci hodnocení implementace nařízení (ES) č. 765/2008 se ukázalo, že zdroje pro kontroly jsou 

omezené. Orgány dozoru ve všech členských státech EU často označují omezené zdroje (finanční, 

personální, testovací kapacity) pro dozor nad trhem jako faktor snižující schopnost orgánů dozoru 

odhalovat a sankcionovat nedodržování požadavků harmonizačních právních předpisů EU. 

Ve většině členských států EU není jasné přesné množství zdrojů přidělených na dozor nad trhem 

s výrobky. V mnoha případech orgány odpovědné za dozor nad trhem musí současně plnit úkoly jiné 

povahy, než je samotná kontrolní činnost, a rozpočet těchto orgánů nevyčleňuje finanční prostředky 

na dozor nad trhem, nebo je vyčleňuje jen rámcově. Celkové rozpočty, které mají orgány dozoru 

členských států k dispozici, se za poslední období ve většině případů snížily, přičemž mezi členskými 

státy existují i významné rozdíly. Klesající trend byl pozorován i u lidských zdrojů, které mají orgány 

dozoru k dispozici. Stále častěji diskutovaným problémem se jeví odbornost a vzdělávání 

zaměstnanců orgánů dozoru.  

 nedostatečné vymáhání práva v případě některých typů kontrol  

Jako problém v rámci hodnocení implementace nařízení (ES) č. 765/2008 bylo označeno omezování 

přísnosti kontrol jak na trhu EU, tak i u výrobků vstupujících do EU, což lze přičíst i omezování 

zdrojů pro dozor nad trhem. Často zmiňovaným problémem je kontrola výrobků nabízených 

prostřednictvím eshopů nebo internetových platforem, či nabídky výrobků prostřednictvím sociálních 

sítí. Orgány dozoru musí také reagovat na měnící se obchodní modely a rozšiřování využívání nových 

technologií, např. internet věcí, výrobky s prvky umělé inteligence, výrobků se zabudovaným 

digitálním obsahem.  
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Hodnocení implementace nařízení (ES) č. 765/2008 ukázalo, že vzhledem k rostoucímu významu 

obchodu EU se třetími zeměmi jsou kontroly dovážených výrobků nedostatečné. Z analýzy oznámení 

systému Safety Gate – RAPEX vyplývá, že od roku 2010 oznámení týkající se dovážených výrobků 

představují stabilně přibližně 75 % z celkového počtu oznámení v kalendářním roce. Více než 50 % 

z těchto oznámení v kalendářním roce se týká výrobků původem z Číny, nebo dovážených přes Čínu. 

Dovoz výrobků spadajících do harmonizované sféry představuje značný a rostoucí podíl výrobků 

dodávaných na trh EU, i když toto nelze doložit spolehlivými čísly. Mezi účastníky trhu je však 

obecně vnímáno, že dovozy jsou nedodržováním předpisů ovlivněny. S kontrolou dovážených 

výrobků je spojena řada problémů. Mezi nejčastěji uváděné problémy patří obtížné vysledování 

a zachycení nevyhovujících výrobků a to, že výrobky vstupují do EU přes řadu vstupních míst 

na vnějších hranicích EU.  Většina orgánů dozoru poukazuje na problémy s identifikací 

a kontaktováním podniků se sídlem mimo EU, pokud vůbec vědí, jak je kontaktovat. Ve většině 

případů oslovené hospodářské subjekty neodpovídají na žádosti o informace nebo dokumentaci 

k výrobkům a na žádosti o přijetí nápravných opatření. Navzdory některým stávajícím neformálním 

ujednáním o mezinárodní spolupráci zůstává počet nevyhovujících výrobků, které lze účinně 

vysledovat zpět k hospodářskému subjektu ve třetích zemích, velmi omezený.   

Dalším aspektem je, že některé postupy a přístupy ke kontrolám jsou již zastaralé a je nutné hledat 

nové možnosti kontroly, např. využití nových technologií, včetně posílení spolupráce jak na 

vnitrostátních úrovních, tak i na úrovni EU, a zlepšení vzájemné výměny informací. Důležitým 

aspektem je také nedostatek testovacích kapacit, které by měly být posíleny, a měl by se rozšířit 

rozsah testování. Neopominutelným faktorem je spolehlivost a odpovědnost testovacích pracovišť, 

protože výsledky testování jsou významným, a často i rozhodujícím, aspektem pro rozhodování 

o uložení případných opatření. S tím souvisí i postupy a přístupy k posuzování rizika, které se 

v některých případech mezi orgány dozoru liší, což pak znemožňuje přijetí jednotných opatření napříč 

EU. 

 nedostatečná informovanost (tj. nedostatečné povědomí podniků o pravidlech a malá 

transparentnost, pokud jde o dodržování předpisů pro výrobky).  

Velmi často je orgány dozoru nad trhem jako důležitý problém zmiňován nedostatek znalostí 

o požadavcích na uvádění výrobků na trh ze strany hospodářských subjektů. Neznalostí požadavků 

právních předpisů nebo jejich nepochopením lze pravděpodobně vysvětlit část nesouladu výrobků 

s harmonizačními právními předpisy EU, které jsou na jednotném trhu EU identifikovány.  

Spotřebitelé a další uživatelé výrobků často postrádají informace o souladu výrobků, které nakupují, 

používají nebo dále distribuují. Například dodržování požadavků právních předpisů je jen ojediněle 

bráno v úvahu při výběru výrobku, stejně jako soulad s požadavky právních předpisů nehraje 

viditelnou roli ve smluvních podmínkách mezi prodávajícím a kupujícím. Kromě toho se informace 

o rizicích představovaných výrobkem ne vždy dostanou ke konečným uživatelům současně a včas 

na celém jednotném trhu EU. Transparentnost vůči veřejnosti není hodnocena jako dostatečná, 

a veřejnosti by mělo být poskytováno více jasných a srozumitelných informací o výrobcích. 

 

c) hodnocení vybraných klíčových aspektů  

ca) dozor nad trhem 

Aby byla zaručena nezbytná objektivita a nestrannost, musí dozor nad trhem provádět orgány veřejné 

správy jmenované členskými státy EU. Některé kontroly (např. zkoušky, inspekce) mohou být 

přeneseny i na jiné subjekty, ale orgány veřejné správy si musí ponechat plnou odpovědnost 

za rozhodnutí přijatá po těchto kontrolách. Kontroly prováděné v rámci dozoru nad trhem s výrobky 

mohou být prováděny v různých obdobích životního cyklu výrobku po jeho uvedení na trh, jako je 
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distribuce, uvedení do provozu nebo konečné použití. Kontroly mohou být prováděny na různých 

místech, např. u dovozce, velkoobchodního nebo maloobchodního distributora, v půjčovně, 

ve skladu, ve výrobě. Aby mohly orgány dozoru nad trhem sledovat výrobky na trhu, musí mít 

odpovídající kompetence, pravomoci a zdroje. Pokud stejné výrobky kontroluje více než jeden orgán 

dozoru, je nezbytná koordinace činnosti mezi orgány dozoru v rámci členského státu.  

Orgány dozoru nad trhem ověřují soulad výrobku s právními požadavky platnými v okamžiku jeho 

uvedení na trh nebo případně do provozu. Dozor nad trhem tedy formálně neprobíhá ve fázích návrhu 

a výroby, což je před tím, než výrobce převezme formální odpovědnost za shodu výrobků spadajících 

do harmonizované sféry obvykle připojením označení CE, nebo splněním jiného požadavku 

podmiňujícího uvedení výrobku na trh.   

Informace o souladu výrobku v okamžiku jeho uvedení na trh lze získat z různých zdrojů. Mezi 

takové zdroje patří např. kontroly v provozu, hodnocení faktorů, které způsobily případnou nehodu, 

dále stížnosti spotřebitelů nebo jiných uživatelů týkající se výrobku nebo výrobců či distributorů 

týkající se nekalé soutěže. Harmonizační právní předpisy EU stanoví dva různé nástroje, které 

orgánům dozoru nad trhem umožňují získat informace o výrobku: a) prohlášení EU o shodě 

a b) technickou dokumentaci. Ty musí být zpřístupněny výrobcem, zplnomocněným zástupcem 

usazeným v EU nebo, za určitých okolností, dovozcem. Prohlášení EU o shodě musí být neprodleně 

zpřístupněno orgánu dozoru nad trhem na základě odůvodněné žádosti a na základě odůvodněné 

žádosti musí být orgánu dozoru nad trhem poskytnuta v přiměřené lhůtě také technická dokumentace 

k výrobku, nebo její část.   

V souladu s odst. 6 čl. 18 nařízení (ES) č. 765/2008 „členské státy pravidelně přezkoumávají 

a hodnotí, jak fungují jejich činnosti dozoru. Uvedené přezkumy a hodnocení se uskuteční alespoň 

jednou za čtyři roky, o jejich výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy a Komise a tyto výsledky 

se zveřejní prostředky elektronické komunikace a, je-li to vhodné, i jinými prostředky“. První 

hodnocení v návaznosti na datum použitelnosti nařízení (ES) č. 765/2008 zahrnovalo období 

od 1. ledna 2010 do 31. prosince 2013, druhé hodnocení pak období od 1. ledna 2014 do 31. 12. 2016. 

Z informací poskytnutých členskými státy v rámci hodnocení podle odst. 6 čl. 18 nařízení (ES) 

č. 765/20086 vycházejí následující informace o organizaci dozoru nad trhem s výrobky v jednotlivých 

členských státech EU: 

 Belgie – dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry je prováděn několika 

federálními vládními odbory, agenturami a institucemi (celkem 10 orgánů dozoru nad trhem). 

Většina výrobků spadajících do harmonizované sféry je kontrolována Federální veřejnou 

službou pro hospodářství, malé a střední podniky, zaměstnanost a energetiku (FPS – Federal 

Public Service for Economy, SMEs, Self-employed and Energy). V případě, že určitá oblast 

by mohla spadat do působnosti více úřadů, je odpovědným úřadem úřad s primární 

odpovědností. Na vnitrostátní úrovni není žádný orgán, který by koordinoval dozorové 

činnosti podle odst. 5 čl. 18 a čl. 22 nařízení (ES) č. 765/2008. Jako koordinační orgán působí 

Mezirezortní hospodářská komise (IEC – Interministerrial Economic Commission) zřízená 

v rámci FPS pro účely vzájemné informovanosti.  

 Bulharsko – dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry vykonává 

7 vnitrostátních orgánů dozoru, které svou činnost vykonávají v souladu se zákony 

stanovenými kompetencemi. Orgány dozoru spadají pod Ministerstvo hospodářství 

a energetiky, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství a potravinářství 

a Ministerstvo životního prostředí a vodohospodářství. Jako koordinační orgán působí od roku 

                                                           
6 https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation_en  
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2005 v souladu s příslušným zákonem Rada (Council), která koordinuje činnost orgánů 

dozoru a vzájemnou výměnu informací. 

 Dánsko – systém dozoru nad trhem je decentralizovaný, a proto v roce byl 2010 zřízen Výbor 

pro dozor nad trhem (Market Surveillance Committee), který slouží k vzájemné 

informovanosti o různých iniciativách a strategických projektech jednotlivých orgánů dozoru, 

k distribuci osvědčených postupů, k vyjasnění hraničních situacích v případě určení 

kompetencí dozorových orgánů a k vytvoření prostoru pro spolupráci ve sdílených nebo 

překrývajících se oblastech. Výbor je řízen dánským Obchodním úřadem (Danish Business 

Authority).  

 Německo – v Německu je odpovědnost nad dozorem na trhu na jednotlivých spolkových 

zemích. Od roku 2000 je koordinace zajišťována Pracovním výborem pro dozor nad trhem 

(Working Committee on Market Surveillance [Die Arbeitausschuss Marktüberwachung] – 

AAMÜ). AAMÜ rozhoduje o meziregionálních iniciativách v rámci proaktivního dozoru nad 

trhem. Členy AAMÜ jsou rovněž zástupci celních úřadů a dalších sektorů, např. Federální 

agentury pro komunikaci nebo Německého institutu pro stavební technologie. Od 1. ledna 

2013 koordinační roli zemských orgánů dozoru, pokud jde o čl. 18 odst. 5, čl. 22 a článek 23 

nařízení (ES) č. 765/2008, vykonává Ústřední úřad pro bezpečnost (Central Authority of the 

Länder for Safety [Die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik] – ZLS), který má 

rovněž v určitých případech donucovací pravomoc.  

 Estonsko – dozor nad trhem vykonává sedm úřadů. K usnadnění spolupráce a vzájemné 

informovanosti mezi úřady byla zřízena Rada pro dozor nad trhem při Ministerstvu pro 

hospodářské záležitosti a komunikace. Členy jsou zástupci všech orgánů dozoru, včetně 

Úřadu pro daně a cla a zástupců ministerstev, která jednotlivé dozorové orgány zřídila. 

Výměna informací probíhá mezi orgány také na bilaterální úrovni. 

 Irsko – dozor nad trhem vykonávají různé vládní odbory a státní agentury. Odpovědnost 

za   harmonizovanou právní úpravu je daná příslušnou právní úpravou. Odpovědnost za dozor 

nad trhem je v případě chemických látek stanovena primární legislativou, v případě ostatních 

sektorů jsou kompetence stanoveny sekundární legislativou, kterou jsou implementovány 

harmonizační právní předpisy EU. V Irsku není zřízen žádný orgán, který by koordinoval 

dozorové aktivity a rovněž neexistuje žádná jednotná právní úprava, která by zastřešovala 

dozor nad trhem. Pokud jde o notifikace (Safety Gate - RAPEX, ICSMS) je koordinujícím 

úřadem Ministerstvo práce, podnikání a inovací.  

 Řecko – v roce 2012 v rámci nové právní úpravy byl jako národní orgán dozoru určen 

Generální sekretariát pro průmysl při Ministerstvu pro rozvoj a hospodářskou soutěž (General 

Secretariat for Industry of the Ministry of Development and Competetiveness). Tento úřad 

odpovídá za koordinaci a spolupráci všech orgánů dozoru a usnadňuje komunikaci mezi 

orgány dozoru. Byl vytvořen elektronický národní systém výměny informací a byly 

zpracovány postupy auditu pro skupiny výrobků a pro jejich výrobu. 

 Španělsko – na vnitrostátní úrovni je dozorová činnost koordinována Agenturou pro 

spotřebitelské záležitosti, bezpečnost potravin a výživu (Spanish Consumer Affairs, Food 

Safety and Nutrition Agency – AECOSAN). Dozor nad trhem je vykonáván různými úřady, 

které jsou zřízeny buď na národní, nebo regionální úrovni. Dozor na hranicích je vykonáván 

celními úřady, které ale nejsou v postavení orgánu dozoru nad trhem. AECOSAN může 

vykonávat dozorovou činnost pouze v případě, že je vyžadována součinnost ze strany celních 

úřadů, AECOSAN je národním kontaktním místem pro Safety Gate - RAPEX.  
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 Francie – ve Francii provádí dozor nad trhem inspektoři Generálního ředitelství 

pro hospodářskou soutěž, spotřebitelské záležitosti a boj proti podvodům (Directorate-

General for Competition, Consumer Affairs and Fraud Repression – DGCCRF). Kontrola 

dovážených výrobků na vnějších hranicích je vykonávána Generálním ředitelstvím pro cla 

a nepřímé daně (Directorate-General for Customs and Indirect Taxation - DGDDI), které je 

současně orgánem dozoru nad trhem, takže má oprávnění odebírat vzorky na trhu, provádět 

jejich zkoušení a ukládat opatření. DGCCRF a DGDDI jsou členěny podle administrativního 

členění státu. Pro účely zkoušení výrobků jsou k dispozici laboratoře Spojené laboratorní 

služby (Joint Laboratory Service – SCL), ale v případě potřeby lze využít i služeb soukromých 

laboratoří. Vedle hlavních dozorových orgánů DGCCRF a DGDDI je dozor vykonáván 

i dalšími úřady, např. Direction Générale de la Prévention des Risques (DGPR) v sektoru 

plynových spotřebičů, chemických výrobků, výbušnin a zařízení pro použití v potenciálně 

výbušném prostředí, Direction Générale du Travail (DGT) v sektoru strojů a strojního 

zařízení, a pro osobní ochranné prostředky, nebo Agence Nationale de Sécurité 

du Médicament et des produits de santé (ANSM)v sektoru zdravotnických prostředků 

a kosmetických přípravků. DGCCRF a DGDDI zajišťují koordinaci implementace nařízení 

(ES) č. 765/2008.  

 Chorvatsko – od roku 2014 převzalo roli orgánu dozoru v oblasti ochrany práv spotřebitelů, 

bezpečnosti výrobků, tlakových zařízení, zařízení určených do prostředí s nebezpečím 

výbuchu a elektrických zařízení Ministerstvo hospodářství. Dalšími orgány dozoru jsou Státní 

úřad pro metrologii, Ministerstvo vnitra (pyrotechnické výrobky), Chorvatský regulatorní 

telekomunikační úřad (radiová a telekomunikační koncová zařízení), Ministerstvo 

zemědělství (hnojiva) a Ministerstvo zdravotnictví (kosmetické přípravky, hračky a chemické 

výrobky).  

 Itálie – za dozor nad trhem s výrobky je odpovědno sedm ministerstev a dále Finanční policie, 

která provádí kontrolu bezpečnosti výrobků na celém území Itálie. Za kontrolu výrobků 

na hranicích odpovídají celní úřady. Koordinační role byla zákonem svěřena Ministerstvu pro 

hospodářský rozvoj, kde je zřízeno zvláštní Generální ředitelství pro trh, hospodářskou soutěž, 

spotřebitele a technické předpisy. V souladu s příslušným zákonným ustanovením byl zřízen 

mezirezortní orgán Conferenza di servizi, jehož členy jsou zástupci úřadů vykonávající dozor 

nad trhem. Tento orgán se pravidelně schází zejména za účelem koordinace kontrolní činnosti. 

Pro účely interní komunikace byl na vnitrostátní úrovni zřízen zvláštní IT nástroj. 

Ministerstvo pro hospodářský rozvoj má uzavřenu dohodu s Obchodní a průmyslovou 

komorou o vzájemné spolupráci, která se týká rovněž provádění kontrol na trhu s výrobky 

a výměny informací. 

 Kypr – hlavním odpovědným úřadem je Ministerstvo energetiky, obchodu, průmyslu 

a turistiky, Odbor pro ochranu spotřebitele. Dále je dozor vykonáván např. Ministerstvem 

práce, odborem inspekce práce, v sektoru osobních ochranných prostředků, tlakových 

zařízení, strojů, výtahů a zařízení určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu, 

Ministerstvem pro komunikace, odborem elektronických komunikací, v sektoru radiových 

a telekomunikačních koncových zařízení, nebo Ministerstvem zdravotnictví v sektoru 

zdravotnických prostředků. 

 Lotyšsko – dozor nad trhem vykonává 11 různých úřadů, které jsou podřízeny sedmi 

ministerstvům. K usnadnění spolupráce a výměny informací byla v roce 2000 zřízena Rada 

pro dozor nad trhem při Ministerstvu hospodářství.  
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 Litva – ústředním orgánem státní správy v oblasti ochrany spotřebitele je Státní úřad pro 

ochranu práv spotřebitele, který na vnitrostátní úrovni koordinuje aktivity ohledně ochrany 

spotřebitelů včetně dozoru nad trhem s výrobky. Hlavní cíle, úkoly a priority v oblasti ochrany 

spotřebitel stanoví Národní strategie pro ochranu spotřebitele zahrnující rovněž dozor nad 

trhem s výrobky  

 Lucembursko – dozor nad trhem je vykonáván osmi orgány dozoru. Hlavním orgánem 

dozoru je Institut Luxembourgeois de la Normalisation, de l'Accréditation, de la Sécurité 

et qualité des produits et services (ILNAS), který provádí dozor nad většinou výrobků na trhu. 

Pro účely koordinace dozoru nad trhem na národní úrovni byl při ILNAS zřízen zvláštní 

vnitrostátní výbor.  

 Maďarsko – dozor nad trhem vykonává několik orgánů dozoru, které spadají pod různá 

ministerstva. V Maďarsku působí 14 orgánů dozoru. 

 Malta – dozor nad trhem vykonává Odbor dozoru nad trhem při Sekci technické regulace 

Úřadu pro hospodářskou soutěž a spotřebitelské záležitosti. 

 Nizozemí – v souladu se zákonnými kompetencemi je dozor na trhu vykonáván šesti orgány 

dozoru. Politickou odpovědnost za orgány dozoru nese Ministerstvo hospodářství, které je 

rovněž odpovědné za implementaci nařízení (ES) č. 765/2008 a koordinaci dozorových 

aktivit, dále Ministerstvo pro zaměstnanost a sociální věci, Ministerstvo pro infrastrukturu 

a životní prostředí, Ministerstvo zdravotnictví, sociální zabezpečení a sportu. Proaktivní 

kontroly jsou prováděny na základě hodnocení rizika, reaktivní kontroly jsou vykonávány 

na základě notifikací v Safety Gate – RAPEX, závažných informací z jiných zdrojů nebo 

na základě stížností spotřebitelů a hospodářských subjektů. Výrobky jsou zkoušeny 

přednostně ve vlastních laboratořích, přičemž pozornost se soustředí na výrobce a dovozce se 

sídlem mimo EU, kdy se zohledňuje především předchozí chování hospodářských subjektů. 

Je navázána úzká spolupráce s celními úřady. V roce 2008 bylo zřízeno národní fórum – 

Alliance Working Group on Products Market Surveillance and External Border Controls, 

jehož členy jsou zástupci všech orgánů dozoru a zástupců celních úřadů. Fóru předsedá 

Nizozemský úřad pro bezpečnost potravin a spotřebitelských výrobků. 

 Rakousko – v závislosti na právní úpravu pro jednotlivé sektory je dozor na trhu vykonáván 

buď federálními, nebo zemskými úřady. Dozor nad trhem podle nařízení (ES) č. 765/2008 je 

koordinován Ministerstvem pro vědu, výzkum a hospodářství, a to prostřednictvím stálé 

Skupiny pro koordinaci dozoru nad trhem, jehož členy jsou zástupci všech federálních 

a zemských orgánů dozoru a celních úřadů. Tato skupina slouží také jako diskusní fórum.  

 Polsko – hlavním dozorovým orgánem je Úřad pro hospodářskou soutěž a ochranu 

spotřebitele (OCCP), který vedle výkonu kontrolní činnosti rovněž monitoruje a koordinuje 

činnosti dozoru nad trhem. Spolupracuje s celními úřady a s dalšími devíti orgány dozoru. 

Při OCCP byl zřízen Řídící výbor pro dozor nad trhem, jehož cílem je koordinace dozorové 

činnosti, hodnocení národního systému dozoru s cílem zvyšovat jeho efektivitu a aplikovat 

harmonizované postupy při výkonu dozoru.  

 Portugalsko – dozor podle nařízení (ES) č. 765/2008 je vykonáván osmi orgány dozoru 

v souladu se zákonem stanovenými kompetencemi. Dozor na vnějších hranicích vykonává 

Úřad pro daně a cla, který však není orgánem dozoru nad trhem. 

 Rumunsko – dozor nad trhem je vykonáván čtrnácti různými orgány dozoru. Pro usnadnění 

výměny informací a koordinace činností byl při Ministerstvu hospodářství, obchodu 
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a podnikatelského prostředí zřízen Koordinační výbor, jehož členy jsou zástupci všech orgánů 

dozoru, celních úřadů a vnitrostátního normalizačního úřadu.  

 Slovinsko – devět různých orgánů dozoru vykonává dozor nad trhem, které jsou podřízeny 

Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu práce, Ministerstvu vnitra, Ministerstvu zemědělství, 

lesnictví a potravinářství, Ministerstvu pro infrastrukturu a plánování a Ministerstvo 

pro hospodářský rozvoj a technologie. Ministerstvo pro hospodářský rozvoj a technologie 

odpovídá za implementaci nařízení (ES) č. 765/2008, prostřednictvím pracovní skupiny 

koordinuje dozorovou činnost a zajišťuje výměnu informací mezi orgány dozoru. Členy 

pracovní skupiny jsou zástupci všech orgánů dozoru a celních úřadů. 

 Slovensko – odpovědnost za dozor nad trhem podle nařízení (ES) č. 765/2008 sdílí několik 

ministerstev. Organizaci dozoru lze rozdělit na dvě skupiny: dozor nad spotřebitelskými 

výrobky a nad výrobky pro účely další obchodní činnosti. Hlavním orgánem dozoru 

pro většinu nepotravinářských výrobků je Slovenská obchodní inspekce spadající pod 

Ministerstvo hospodářství. Dalšími orgány dozoru jsou Slovenský úřad práce pro oblast 

profesionálních výrobků, Státní ústav pro kontrolu léčiv pro oblast pro oblast zdravotnických 

prostředků a hygienické stanice pro kosmetické přípravky, Regulační úřad 

pro telekomunikace a poštovní služby a další úřady spadající pod Ministerstvo dopravy, 

stavebnictví a regionálního rozvoje dozorují radiová a telekomunikační koncová zařízení, 

elektromagnetickou kompatibilitu, motorová vozidla, výtahy, námořní zařízená a další 

výrobky. Slovenský metrologický institut odpovídá za dozor nad měřicími přístroji. Orgány 

dozoru spolupracují a vyměňují si informace na bilaterálním základě. 

 Finsko – v oblasti dozoru nad trhem působí devět orgánů dozoru, sedm sektorových orgánů 

dozoru, Police a celní úřady. Některé úkoly orgánu dozoru vykonává Finská bezpečnostní 

a chemická agentura (TUKES). Ministerstvo práce a hospodářství odpovídá za koordinaci 

implementace nařízení (ES) č. 765/2008 na národní úrovni a také za koordinaci dozoru nad 

trhem na vnitrostátní úrovni. Ministerstvo je podporováno Poradním výborem pro hodnocení 

shody, jehož členy jsou zástupci různých orgánů dozoru a také účastníků trhu. Výkon dozoru 

je prováděn zejména na úrovni centrálních úřadů, ale v některých případech je dozor 

vykonáván regionálními úřady.  

 Švédsko – dozor nad trhem je vykonáván 16 veřejnými úřady a 290 samostatnými správními 

jednotkami. Za koordinaci odpovídá Švédská komise pro akreditaci a hodnocení shody 

(Swedac), jejíž součástí je Rada pro dozor nad trhem. Členy Rady jsou zástupci všech orgánů 

dozoru, dále zástupci celních úřadů a Švédské obchodní komory.  

 Velká Británie – dozor nad trhem je obecně rozdělen mezi Výkonný orgán pro zdraví 

a bezpečnost (Health and Safety Executive – HSE) a mezi místní úřady Úřadu pro obchodní 

standardy. Dozor nad zdravotními prostředky vykonává Ministerstvo zdravotnictví 

a motorová vozidla jsou kontrolována odborem dopravy Agentury pro vozidla a dopravní 

služby (Department for Tranport´s Vehicle and Operator Services Agency). Kontrolu 

v jednotlivých sektorech pak provádí řada specializovaných sektorových úřadů. Za koordinaci 

odpovídá Národní koordinační výbor pro dozor nad trhem (National Market Surveillance 

Coordination Committee - MSCC). V rámci MSCC byla zřízena také skupina, jejímiž členy 

jsou zástupci všech účastníků trhu, a jejím hlavním úkolem je vytvářet dialog mezi členy 

MSSC, hospodářskými subjekty a dalšími zainteresovanými stranami. Výbor rovněž úzce 

spolupracuje s celními úřady. 
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cb) dozor na vnějších hranicích  

Místa vstupu do EU na vnějších hranicích jsou důležitá pro zastavení uvedení na trh nevyhovujících 

nebo nebezpečných výrobků přicházejících ze třetích zemí. Místy vstupu do EU musí projít všechny 

výrobky ze třetích zemí, a tato místa jsou ideálním místem pro zastavení uvedení do volného oběhu 

nebezpečných nebo nevyhovujících výrobků na trh EU. Celní orgány nebo jiné úřady, které 

vykonávají kontroly na vnějších hranicích EU, tak hrají důležitou úlohu v oblasti kontrol bezpečnosti 

výrobků a shody s požadavky harmonizačních právních předpisů EU. Pro kontroly dovozu v oblasti 

bezpečnosti výrobků a dodržování předpisů byly EK zpracovány zvláštní pokyny, které mají celní 

orgány či jiné úřady k dispozici s cílem sjednocení kontrolních postupů.  

Nařízení (ES) č. 765/2008 v případě výrobků dovážených ze třetích zemí vyžaduje, aby se celní 

orgány úzce zapojily do kontrolních činností a informačních systémů, které byly vytvořeny za účelem 

sdílení a sběru informací souvisejících s dozorovou činností. Článek 27 nařízení (ES) č. 765/2008 

stanoví povinnost spolupráce mezi celními orgány a orgány dozoru. Povinnosti týkající se spolupráce 

jsou rovněž obsaženy v článku 13 celního kodexu Společenství, který stanoví, že kontroly prováděné 

celními a jinými orgány jsou prováděny v úzké vzájemné spolupráci. Spolupráce na vnitrostátní 

úrovni má zajistit společný přístup celních orgánů a orgánů dozoru nad trhem ke kontrole výrobků. 

Celní orgány mají podle nařízení (ES) č. 765/2008 tyto povinnosti:  

 pozastavit uvolnění výrobku do volného oběhu v případě podezření, že výrobek představuje 

vážné riziko pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí nebo pro jiný veřejný zájem, nebo 

nesplňuje požadavky na dokumentaci a označování, nebo označení CE bylo připojeno 

neoprávněně nebo zavádějícím způsobem (čl. 27 odst. 3 nařízení (ES) č. 765/2008);  

 nepovolit propuštění výrobku do volného oběhu z důvodů uvedených v článku 29 nařízení 

(ES) č. 765/2008;  

 povolit propuštění výrobku do volného oběhu, je-li výrobek v souladu s příslušnými 

harmonizačními právními předpisy EU, nebo nepředstavuje riziko nebo vážné riziko 

pro zdraví, bezpečnost, životní prostředí nebo pro jiný veřejný zájem;  

 v případě pozastavení propuštění výrobku do volného oběhu musí celní orgán neprodleně 

informovat příslušný vnitrostátní orgán dozoru nad trhem, který ve lhůtě tří pracovních dnů 

musí rozhodnout o:  

- propuštění výrobku do volného oběhu, protože výrobek nepředstavuje vážné 

riziko nebo riziko pro zdraví a bezpečnost, nebo je v souladu s harmonizačními 

právními předpisy EU, nebo  

- zadržení výrobku z důvodu provedení dalších nutných kontrol pro ověření 

bezpečnosti výrobku a jeho shody s harmonizačními právními předpisy EU.   

cc) odpovědnost členských států  

Za dozor nad trhem jsou odpovědné orgány veřejné moci, což má zejména zaručit nestrannost dozoru 

nad trhem. Každý členský stát EU může rozhodnout o vlastní organizaci dozoru nad trhem. 

Neexistuje žádné omezení rozdělení odpovědností mezi orgány dozoru na funkčním nebo 

zeměpisném základě, avšak dozor musí být účinný a vztahovat se na celé území členského státu EU. 

V členských státech EU je dozor nad trhem prováděn orgány dozoru, které členské státy EU na svém 

území k tomuto účelu zřídily. Dozor veřejných orgánů dozoru nad trhem je základním prvkem 

pro řádné provádění harmonizačních právních předpisů EU.  

Členské státy EU musí zajistit, aby veřejnost byla informována o existenci, kompetencích a činnosti 

vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a o způsobu, jak lze tyto orgány kontaktovat. Musí rovněž 

zajistit, aby spotřebitelé a jiné zúčastněné strany měli možnost podávat stížnosti příslušným orgánům 
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dozoru a aby tyto stížnosti byly odpovídajícím způsobem sledovány, a bylo na ně v případě potřeby 

reagováno. Členské státy EU musí orgánům dozoru nad trhem udělit odpovídající rozsah pravomocí 

a relevantní zdroje nezbytné pro řádné plnění jejich úkolů. Cílem dozorové činnosti je sledovat, zda 

výrobky uváděné na trh nebo do oběhu splňují požadavky právních předpisů, a v případě výrobků 

představujících riziko nebo vážné riziko pro veřejný zájem, nebo jakoukoliv formu nesouladu 

s požadavky právních předpisů, uložit vhodná opatření k nápravě protiprávního stavu. Pokud jde 

o personální zdroje, musí mít orgán dostatečný počet pracovníků s odpovídající kvalifikací 

a zkušenostmi, nebo musí mít možnost zajištění odborných stanovisek. Orgán dozoru nad trhem musí 

být nezávislý a vykonávat svou činnost nestranným a nediskriminačním způsobem. Dozor nad trhem 

musí být vykonáván při respektování zásady proporcionality, uložené opatření musí odpovídat míře 

rizika nebo nesouladu s právními předpisy.   

Orgán dozoru nad trhem může některými činnostmi, např. zkoušením nebo inspekcí, pověřit jiný 

subjekt s tím, že orgán dozoru ponese odpovědnost za přijatá rozhodnutí, a za předpokladu, že 

nedojde ke střetu zájmů mezi činnostmi poskytovanými pověřeným subjektem hospodářským 

subjektům a orgánu dozoru nad trhem. Orgán dozoru nad trhem musí věnovat velkou pozornost tomu, 

aby poradenství nebo odborná stanoviska, které dostává, byla nestranná a nezpochybnitelná. 

Odpovědnost za jakékoli rozhodnutí, které se přijímá na základě takového poradenství nebo 

odborného stanoviska, je na orgánu dozoru nad trhem určeném státem.  

Orgány dozoru členských států EU jsou povinny podle čl. 18 odst. 5 zpracovávat, implementovat 

a pravidelně aktualizovat národní programy dozoru nad trhem. Tyto plány mohou být obecné nebo 

sektorové, a mají zajistit, aby byl respektován celkový rámec EU pro dozor nad trhem výrobků 

spadajících do harmonizované sféry. Programy musí být sdíleny mezi všemi členskými státy EU a EK 

a informace o nich má být zpřístupněna také veřejnosti s tím, že nebudou uvedeny informace, které 

by měly negativní dopad na realizaci programu. Vnitrostátní programy mají obsahovat informace 

o aktivitách vedoucích ke zlepšení dozoru nad trhem na vnitrostátní úrovni (např. mechanismy 

koordinace mezi různými orgány, zdroje jim přidělené, pracovní metody) a dozorové aktivity 

v konkrétních oblastech (např. kategorie výrobků, které budou kontrolovány, kategorie rizik, typy 

uživatelů). EK usnadnila plnění této povinností tím, že připravila formát pro zpracování programů 

dozoru. Tím mělo být zajištěno, že poskytované informace budou úplné a bude umožněno srovnání 

vnitrostátních programů dozoru nad trhem v konkrétních sektorech. Konečně tak bude umožněno 

i případné plánování vzájemné přeshraniční spolupráce v oblastech společného zájmu. V souladu 

s čl. 18 odst. 6 nařízení (ES) č. 765/2008 jsou členské státy povinny pravidelně vyhodnocovat 

a revidovat programy dozoru, a stejně jako v případě jejich zpracování, zprávy o hodnocení a revizi 

komunikovat s EK a všemi členskými státy a informovat veřejnost.   

Informování veřejnosti je jedním ze základních prvků dozoru nad trhem, a proto mají členské státy 

zajistit otevřenost vůči veřejnosti a všem zúčastněným stranám. V souladu se zásadou 

transparentnosti by informace, které mají orgány členských států EU nebo EK k dispozici a které se 

týkají rizik pro zdraví a bezpečnost nebo pro jiné veřejné zájmy chráněné harmonizačními právními 

předpisy EU, měly být obecně dostupné veřejnosti, aniž by byla dotčena omezení např. na zachování 

důvěrných obchodních informací nebo na uchovávání osobních údajů. 

Orgány dozoru musí uložit opatření k informování veřejnosti s cílem upozornit uživatele v přiměřené 

lhůtě na nebezpečí, která byla zjištěna v souvislosti s jakýmkoli výrobkem, aby se snížilo riziko 

zranění nebo jiné škody, zejména v případě, že tak neučiní odpovědný hospodářský subjekt.  

cd) postupy dozoru  
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Dozor nad trhem je sledem kroků, kterými se řídí orgány dozoru nad trhem při kontrole výrobků 

s cílem ověřit, zda jsou výrobky bezpečné nebo v souladu s požadavky příslušných právních 

předpisů.   

Prvotní impuls naznačující orgánům dozoru nad trhem, že výrobek může představovat riziko pro 

zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiné veřejné zájmy, může vést k potřebě bližší kontroly 

výrobku. Může se jednat o nehodu, přijetí stížností, iniciativu orgánů dozoru nad trhem z moci úřední 

včetně kontroly výrobků vstupujících do EU, stejně jako i o informace od hospodářských subjektů 

nebo organizací zastupujících zájmy spotřebitelů o výrobcích, které představují riziko nebo nejsou 

v souladu s právními předpisy. Existují-li dostatečné důvody domnívat se, že výrobek představuje 

riziko nebo nesplňuje požadavky právních předpisů, orgány dozoru nad trhem provádějí kontrolu 

výrobku a hodnotí, zda kontrolovaný výrobek je v souladu s požadavky příslušných harmonizačních 

právních předpisů EU. Orgány dozoru provádějí příslušné kontroly vlastností výrobků, v případě 

potřeby i fyzické nebo laboratorní kontroly. V rámci kontrol se zohledňují zprávy a certifikáty 

posuzování shody vydané akreditovaným subjektem pro posuzování shody poskytnuté dotčeným 

hospodářským subjektem.   

Pokud výrobek představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiné veřejné zájmy, musí 

orgány dozoru nad trhem neprodleně požádat příslušné hospodářské subjekty, aby přijaly veškerá 

opatření k tomu, aby byl výrobek uveden do souladu s požadavky harmonizačních právních předpisů 

EU, nebo mohou takové opatření uložit. V případě, že riziko, které výrobek představuje, je 

vyhodnoceno jako „závažné", musí orgány dozoru nad trhem jednat neprodleně a uložit opatření, 

kterým bude takové riziko eliminováno, nebo sníženo na minimální úroveň.  

Hospodářské subjekty musí zajistit, aby nápravná opatření byla přijata ve všech státech EU, kde své 

výrobky uvádí na trh. Orgány dozoru nad trhem musí dotčený hospodářský subjekt, pokud je 

samozřejmě znám, informovat o uloženém opatření. V případě vážného rizika vyžadujícího 

neprodlené uložení opatření může orgán dozoru nad trhem uložit omezující opatření bez vyčkání na 

přijetí nápravného opatření k uvedení výrobku do souladu s požadavky právních předpisů 

hospodářským subjektem. Podle článku 21 nařízení (ES) č. 765/2008 musí být opatření přijatá orgány 

dozoru nad trhem přiměřená a musí být neprodleně sdělena příslušnému hospodářskému subjektu. 

Orgány dozoru nad trhem jsou povinny před uložením opatření konzultovat hospodářský subjekt, 

a pokud tato konzultace není možná z důvodu naléhavosti uložení opatření, musí být hospodářskému 

subjektu poskytnuta možnost k vyjádření se co nejdříve. Orgány dozoru nad trhem musí přijatá 

opatření zrušit nebo změnit, pokud hospodářský subjekt prokáže přijetí účinných opatření.  

Pokud nedodržování předpisů není omezeno jen na vnitrostátní území, musí orgány dozoru nad trhem 

informovat EK a ostatní členské státy EU o výsledcích kontroly výrobku, o hodnocení souladu 

a o opatřeních uložených hospodářskému subjektu nebo o opatřeních přijatých hospodářským 

subjektem. V případě vážného rizika sdělí orgány dozoru nad trhem nezbytné informace EK 

a ostatním členským státům EU prostřednictvím Safety Gate – RAPEX. V případě výrobků, které 

nepředstavují vážné riziko, mají být EK a ostatní členské státy informovány prostřednictvím ICSMS. 

Orgány dozoru nad trhem musí vždy ověřit, zda byla hospodářským subjektem přijata vhodná 

nápravná opatření, a pokud bude zjištěno, že tomu tak není, uloží vhodné opatření orgány dozoru. 

V ostatních členských státech je pak oznámení uvedené v Safety Gate – RAPEX nebo ICSMS 

prověřováno a zjišťováno, zda oznámený výrobek je dostupný na jejich trhu a jsou přijímána vhodná 

opatření.   

ce) nápravná opatření  
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Podle harmonizačních právních předpisů EU jsou členské státy EU povinny zajistit, aby výrobky byly 

na trh uváděny pouze tehdy, pokud splňují požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. 

Ty zahrnují jak základní požadavky, tak řadu administrativních a formálních požadavků. Pokud 

příslušné vnitrostátní orgány zjistí, že výrobek není v souladu s harmonizačními právními předpisy 

EU, musí přijmout opatření k zajištění uvedení výrobku do souladu s příslušnými požadavky 

právních předpisů, nebo bude výrobek stažen z trhu nebo z oběhu.  

Nápravná opatření závisí na míře rizika nebo nesouladu, a proto musí být ukládána v souladu se 

zásadou proporcionality. Nesoulad se základními požadavky lze považovat za vážné riziko, pokud 

výrobek představuje potenciální nebo skutečné riziko pro zdraví a bezpečnost osob nebo pro jiný 

veřejný zájem. V případě vážného rizika je nutné podle čl. 20 nařízení (ES) č. 765/2008 zakázat 

uvádění výrobků na trh anebo jejich stažení z trhu nebo oběhu. 

Není-li výrobek, na který se vztahují harmonizační právní předpisy EU, označen označením CE, má 

se za to, že výrobek nesplňuje základní požadavky nebo že nebyl použit postup posuzování shody. 

V případě, že nejsou důvody domnívat se, že výrobek představuje, nebo by měl představovat, riziko, 

lze nedodržení řady administrativních požadavků považovat za formální nesoulad s harmonizačními 

právními předpisy EU. Příkladem může být případ nesprávného připevnění označení CE, pokud jde 

například o provedení, velikost, viditelnost, snadnou odstranitelnost nebo čitelnost, což lze obvykle 

považovat za formální nesoulad. Příkladem typicky formálního nesouladu mohou být i situace, kdy 

prohlášení EU o shodě není přiloženo k výrobku, je-li to povinné, nebo není dostatečně splněn 

požadavek na uvedení dalších informací stanovených v sektorových harmonizačních právních 

předpisech EU, nebo není uvedeno identifikační číslo oznámeného subjektu na označení CE tam, kde 

je to vyžadováno. V případě formálního nesouladu orgán dozoru nad trhem nejprve uloží 

hospodářskému subjektu povinnost uvést výrobek určený k uvedení na trh, nebo výrobek již uvedený 

na trh, do souladu s požadavky právních předpisů, a napravit protiprávní jednání v přiměřené lhůtě. 

Pokud nedojde k nápravě situace, orgán dozoru podnikne další kroky s cílem uvést výrobek 

do souladu s právními předpisy EU. Každé rozhodnutí vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem omezit 

nebo zakázat uvádění výrobku na trh nebo do oběhu, nebo o stažení výrobků z trhu nebo z oběhu, 

musí uvádět přesné důvody pro uložení konkrétních opatření. O uložených opatřeních musí být 

informován dotčený hospodářský subjekt, který musí být seznámen také s opravnými prostředky 

v souladu s vnitrostátním právem včetně zákonných lhůt.  

Uložení opatření omezující volný pohyb výrobku označeného CE v případě nedodržení základních 

požadavků může vést ke spuštění mechanismu ochranného postupu (safeguard mechanism). Cílem 

tohoto postupu je umožnit EK a ostatním členským státům EU posoudit, zda uložená opatření jsou 

oprávněná, vést o nich evidenci a zajistit, aby všechny členské státy EU přijaly podobná opatření 

ve vztahu ke stejným výrobkům.  

cf) sankce  

Nařízení (ES) č. 765/2008 vyžaduje, aby členské státy zajistily správné provádění ustanovení 

právních předpisů a přijaly vhodná opatření v případě porušení těchto předpisů včetně sankcí. 

Nařízení (ES) č. 765/2008 vyžaduje, aby sankce byly přiměřené závažnosti porušení právního 

předpisu a představovaly účinný odrazující prostředek proti zneužívání. Je na členských státech EU, 

aby na svém území stanovily a zavedly mechanismus pro prosazování ustanovení tohoto nařízení. 

Podle článku 41 nařízení (ES) č. 765/2008 "stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující 

a mohou být zvýšeny, pokud se příslušný hospodářský subjekt dříve dopustil podobného 

protiprávního jednání".  
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Sankce se ukládají prostřednictvím pokut, jejichž částky se v jednotlivých členských státech EU liší. 

Sankce mohou rovněž zahrnovat trestní sankce za závažná porušení předpisů v závislosti na systému 

vymáhání práva v členském státě EU.  

Nejběžnějšími právními nástroji, které stanoví sankce, jsou v členských státech EU obecné právní 

předpisy stanovující požadavky na bezpečnost výrobků nebo sektorové právní předpisy. V některých 

členských státech EU jsou však sankce za porušení harmonizačních právních předpisů EU stanoveny 

v právních předpisech stanovujících požadavky na označení CE, celním kodexu nebo právních 

předpisech týkajících se systému posuzování shody.  

cg) mechanismus ochranného postupu  

Spolupráce a koordinace činností mezi vnitrostátními orgány dozoru je nezbytná pro dosažení 

účinného a důsledného dozoru nejen nad trhem jednotlivých členských států EU, ale také nad 

jednotným trhem. Právní rámec EU poskytuje řadu nástrojů k dosažení tohoto cíle, kdy jedním z nich 

je mechanismus ochranného postupu.  

Mechanismus ochranného postupu je postup založený na článku 114(10) Smlouvy o fungování 

Evropské unie (TFEU). Jeho cílem je informovat všechny orgány dozoru nad trhem členských států 

EU o nebezpečných nebo neshodných výrobcích s tím, aby byla nezbytná omezení rozšířena 

na všechny členské státy EU a aby tak byla zajištěna rovnocenná úroveň ochrany v celé EU. Současně 

umožňuje členským státům EU a zejména EK vyjádřit se k vnitrostátním opatřením omezujícím volný 

pohyb výrobků v rámci EU s cílem zajistit fungování vnitřního trhu EU. 

Tento postup je použitelný, pokud se prokáže, že riziko je spojeno s celou jasně vymezenou sérií 

vyrobených výrobků, nebo že riziko je způsobeno samotným výrobkem, a nikoliv jeho nesprávným 

použitím. Jde-li o případ omezený na území jednoho členského státu EU, není třeba tento 

mechanismus spouštět, protože není nutné přijímat opatření na úrovni EU. 

Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek není v souladu s požadavky právních předpisů, nebo že je sice 

v souladu, ale představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný zájem, musí 

vyžadovat od dotčeného hospodářského subjektu přijetí vhodných opatření úměrných povaze rizika 

k zajištění toho, aby dotčený výrobek nepředstavoval riziko, a aby výrobek v přiměřené lhůtě stáhl 

z trhu nebo oběhu. Pokud však hospodářský subjekt nepřijme vhodná nápravná opatření ve lhůtě 

stanovené orgánem dozoru nad trhem, musí orgán dozoru nad trhem přijmout veškerá vhodná 

prozatímní (dočasná) opatření k zajištění splnění požadavků právních požadavků. Takové opatření 

by se mělo vztahovat na všechny výrobky stejného typu, šarže nebo série. Musí mít rovněž závazný 

právní účinek, po němž následuje uložení sankce, a může následovat odvolací řízení. V tomto případě 

přijatá opatření, musí být oznámena EK a rovněž ostatním členským státům EU.   

Pokud jsou vzneseny námitky proti opatření, které přijal orgán dozoru členského státu EU, nebo 

pokud EK považuje vnitrostátní opatření za opatření v rozporu s harmonizačními právními předpisy 

EU, musí EK neprodleně zahájit konzultace s členskými státy a hospodářskými subjekty, a musí 

vnitrostátní opatření vyhodnotit. Na základě výsledků tohoto hodnocení EK rozhodne, zda je 

vnitrostátní opatření odůvodněné. Členské státy EU jiné než členský stát, který řízení zahájil, musí 

neprodleně informovat EK a ostatní členské státy EU o všech přijatých opatřeních a o veškerých 

doplňujících informacích, které mají k dispozici a které se týkají nesouladu dotyčného výrobku 

s požadavky právních předpisů, a v případě nesouhlasu s oznámeným vnitrostátním opatřením také 

o jejich námitkách. Pokud členský stát EU ani EK v určité lhůtě od obdržení oznámení o přijetí 

opatření nevznesly námitky proti prozatímnímu opatření přijatému členským státem EU, považuje se 

opatření za odůvodněné. Naopak, pokud by EK neshledala žádné odůvodnění pro vnitrostátní 

opatření v rámci mechanismu ochranného postupu, požádá informující členský stát EU, aby své 
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opatření stáhl a přijal okamžitá vhodná opatření k obnovení volného pohybu dotčeného výrobku. 

Bez ohledu na to, zda je opatření přijaté členským státem EU považováno za oprávněné či nikoli, EK 

v obou případech informuje členské státy EU o vývoji případu a jeho výsledku.   

ch) vzájemná pomoc a spolupráce a výměna informací  

Řádné uplatňování práva EU závisí na hladké spolupráci mezi orgány dozoru nad trhem členských 

států EU s cílem zajistit jednotné a účinné prosazování právních předpisů EU ve všech členských 

státech EU. Povinnost spolupracovat vyplývá z článku 20 TFEU, podle kterého musí členské státy 

EU přijmout veškerá vhodná opatření ke splnění svých povinností, a z čl. 24 nařízení (ES) 

č. 765/2008. Ačkoli technická harmonizace vytvořila podmínky pro volný přeshraniční pohyb 

výrobků, dozor nad trhem se provádí na vnitrostátní úrovni. Proto je potřeba mít k dispozici 

mechanismy správní spolupráce mezi vnitrostátními orgány dozoru ke zvýšení účinnosti dozoru, 

minimalizaci dopadů různých postupů při dozoru nad trhem a omezení překrývání se vnitrostátních 

kontrolních aktivit.  

Členské státy EU a EK musí být informovány o způsobu, jakým je na celém jednotném trhu 

organizováno prosazování harmonizačních právních předpisů EU, tedy o dozoru nad trhem s výrobky 

v jednotlivých členských státech. To zahrnuje informace o vnitrostátních orgánech dozoru nad trhem 

pro různé sektory a o vnitrostátních mechanismech dozoru nad trhem.   

Pro dosažení účinného dozoru nad trhem v EU je důležité, aby si vnitrostátní orgány dozoru vzájemně 

pomáhaly. Na žádost by vnitrostátní orgán měl zpřístupnit požadované informace a poskytnout 

pomoc jinému orgánu dozoru. Bez předchozí žádosti může vnitrostátní orgán dozoru zvážit, zda 

ostatním vnitrostátním orgánům dozoru členských států EU zašle informace o porušování 

harmonizačních právních předpisů EU, které mohou mít dopad na území jiných členských států EU. 

Informace může požadovat i EK na základě odůvodněné žádosti, a obdržené informace může sdělit 

ostatním vnitrostátním orgánům dozoru členských států EU, je-li to nezbytné.  

V některých případech je nezbytné kontaktovat orgán dozoru jiného členského státu EU, v němž je 

usazen dotčený odpovědný hospodářský subjekt. Cílem je vynutit odpovědi na žádosti o informace, 

které byly zaslány těmto hospodářským subjektům, např. žádost o předložení prohlášení EU o shodě, 

nebo o zaslání určitých konkrétních informací z technické dokumentace, nebo předložení informace 

týkající se distribučního řetězce. Pokud vnitrostátní orgán dozoru jedná na základě informací, které 

obdržel od orgánu dozoru jiného členského státu EU, měl by tomuto orgánu podat zprávu o výsledku 

šetření. Aby se zabránilo opakování zkoušek výrobků nebo jiných šetření pro účely dozoru nad trhem, 

měly by si orgány dozoru vyměňovat zprávy o provedených zkouškách, nebo jakékoliv jiné 

informace, které mohou usnadnit dozor v ostatních členských státech EU, a tak pomáhat 

k vzájemnému šetření zdrojů.   

Spolupráce mezi vnitrostátními správními orgány na EU úrovni probíhá v pracovních skupinách 

zřízených EK podle harmonizačních právních předpisů EU. Diskuse se zaměřují především 

na interpretaci vybraných ustanovení nebo praktických problémů, ale řeší se také otázky týkající se 

dozoru nad trhem a správní spolupráce. Správní spolupráce mezi vnitrostátními orgány provádějícími 

dozor nad trhem probíhá v těchto sektorech: 

- zařízení určená do prostředí s nebezpečím výbuchu – směrnice 2014/34/EU (ATEX),  

- lanové dráhy – nařízení (EU) 2016/424 (CABLE),  

- zdravotnické prostředky – směrnice 93/42/EHS (COEN),  

- stavební výrobky – nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR, 

- kosmetické přípravky – nařízení (EU) č. 1223/2008 (PEMSAC),  

- ekodesign – směrnice 2009/125/ES (ECOD), 
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- elektromagnetická kompatibilita – směrnice 2014/30/EU (EMC),  

- energetické značení – směrnice 2010/30/EU a nařízení (EU) 2017/1369 (ENERLAB),  

- plynové spotřebiče – nařízení (EU) 2016/426 (GAR),  

- výtahy a bezpečnostní prvky pro výtahy – směrnice 2014/33/EU (LIFTS),  

- zařízení nízkého napětí – směrnice 2006/95/ES (LVD),  

- strojní zařízení – směrnice 2006/42/ES (MACHINE),  

- námořní zařízení – směrnice 2014/90/EU (MED), 

- hluk – směrnice 2000/14/ES (NOISE),   

- sektor tlakových zařízení – směrnice 2014/68/EU a 2014/29/EU (PED/SVPD),  

- osobní ochranné prostředky – nařízení (EU) 2016/425 (PPE), 

- pyrotechnika – směrnice 2013/29/EU (PYROTEC),  

- rádiová zařízení směrnice 2014/53/ES (RED),  

- rekreační plavidla – směrnice 2013/53/EU (RCD),   

- chemické látky – nařízení (ES) č. 1907/2006 (REACH),  

- omezení používání některých nebezpečných látek – směrnice 2011/65/ES (ROHS),  

- telekomunikační koncová zařízení (TCAM),  

- bezpečnost hraček – směrnice 2009/48/ES (TOYS),  

- přepravitelná tlaková zařízení – směrnice 2010/35/EU (TPED),  

- označování pneumatik – nařízení (ES) č. 1222/2009 (TYRES),  

- měřicí přístroje a neautomatické váhy – směrnice 2014/32/EU a směrnice 2014/31/EU 

(WELMEC),  

- výbušniny pro civilní použití – směrnice 2014/28/EU (CIVEX), 

- hnojiva – nařízení (ES) 2003/2003 (FERTIL), 

- označování textilií – nařízení (ES) 1007/2011 (TEXTILE).  

Vedle toho pracují další pracovní skupiny, které se zabývají průřezovými a obecnými oblastmi, jako 

je PROSAFE (Evropské fórum pro bezpečnost výrobků), odborná skupina pro vnitřní trh s výrobky 

(IMP-MSG), horizontální výbor, kde se např. diskutuje o obecných otázkách týkajících se provádění 

a prosazování harmonizačních právních předpisů EU. Otázky související s obecnou bezpečností 

výrobků pokrývající celou výrobkovou sféru jsou projednávány na pracovní skupině EK – síť pro 

bezpečnost výrobků (CSN – Consumer Safety Network).   

ci) Safety Gate - RAPEX  

Systém rychlé výměny informací používaný pro nepotravinářské výrobky (Safety Gate – RAPEX) 

umožňuje zapojeným stranám (členské státy EU a Evropského hospodářského prostoru (EHP) a EK) 

výměnu informací o výrobcích představujících riziko nebo vážné riziko pro zdraví a bezpečnost nebo 

pro jiný chráněný zájem a o opatřeních, která byla přijata k odstranění identifikovaného rizika. 

Právním základem pro zřízení Safety Gate – RAPEX je čl. 12 směrnice o obecné bezpečnosti 

výrobků. Safety Gate – RAPEX se vztahuje na celou výrobkovou sféru.     

Se vstupem nařízení (ES) č. 765/2008 v účinnost byla oblast působnosti Safety Gate – RAPEX 

rozšířena na jiná rizika než rizika ovlivňující zdraví a bezpečnost, tedy i na rizika pro životní prostředí 

a bezpečnost práce, a také na výrobky určené pro profesionální použití. Členské státy musí zajistit, 

aby výrobky, které představují vážné riziko vyžadující rychlý zásah, nebo vážné riziko, jehož účinky 

nejsou okamžité, byly staženy z oběhu nebo z trhu, anebo aby jejich uvádění na trh bylo zakázáno 

a aby EK a ostatní členské státy EU byly neprodleně informovány prostřednictvím Safety Gate – 

RAPEX.  

Safety Gate – RAPEX má dva prostory – interní a veřejný. Interní prostor slouží pouze pro orgány 

dozoru členských států EU, přístup do systému je evidován a limitován. Veřejný prostor je výstupem 
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pro veřejnost a jeho cílem je informovat všechny obyvatele EU o nebezpečných výrobcích 

a o rizicích, která představují. Od roku 2019 jsou informace dostupné ve všech úředních jazycích EU. 

EK každoročně zveřejňuje výroční zprávy o činnosti systému na úrovni EU, které jsou veřejně 

dostupné7. 

Činnost Safety Gate – RAPEX je zajišťována národními kontaktními místy v každém členském státě 

EU a EHP a v každém členském státě EU musí být vytvořena vnitrostátní sít Safety Gate – RAPEX. 

Výměna informací v současné době probíhá výhradně elektronicky.  

 

Obrázek č. 1: Přehled počtu notifikací odeslaných jednotlivými členskými státy EU v roce 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zdroj: https://webgate.ec.europa.eu/rapex/searchnotification.do 

 

Obrázek č. 2: Přehled počtu následných oznámení odeslaných jednotlivými členskými státy v roce 

2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
7  
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.

htm  

 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

R
ak

o
u

sk
o

B
el

gi
e

B
u

lh
ar

sk
o

C
h

o
rt

va
ts

ko

K
yp

r

Č
es

ká
 r

ep
u

b
lik

a

D
án

sk
o

Es
to

n
sk

o

Fi
n

sk
o

Fr
an

ci
e

N
ě

m
ec

ko

Ř
ec

ko

M
aď

ar
sk

o

Is
la

n
d

Ir
sk

o

It
ál

ie

Lo
ty

šs
ko

Li
tv

a

Li
ch

te
n

št
e

jn
sk

o

Lu
ce

m
b

u
rs

ko

M
al

ta

N
iz

o
ze

m
í

N
o

rs
ko

P
o

ls
ko

P
o

rt
u

ga
ls

ko

R
u

m
u

n
sk

o

Sl
o

ve
n

sk
o

Sl
o

vi
n

sk
o

Šp
an

ě
ls

ko

Šv
é

d
sk

o

V
el

ká
 B

ri
tá

n
ie

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

R
ak

o
u

sk
o

B
el

gi
e

B
u

lh
ar

sk
o

C
h

o
rt

va
ts

ko

K
yp

r

Č
es

ká
 r

ep
u

b
lik

a

D
án

sk
o

Es
to

n
sk

o

Fi
n

sk
o

Fr
an

ci
e

N
ě

m
ec

ko

Ř
ec

ko

M
aď

ar
sk

o

Is
la

n
d

Ir
sk

o

It
ál

ie

Lo
ty

šs
ko

Li
tv

a

Li
ch

te
n

št
e

jn
sk

o

Lu
ce

m
b

u
rs

ko

M
al

ta

N
iz

o
ze

m
í

N
o

rs
ko

P
o

ls
ko

P
o

rt
u

ga
ls

ko

R
u

m
u

n
sk

o

Sl
o

ve
n

sk
o

Sl
o

vi
n

sk
o

Šp
an

ě
ls

ko

Šv
é

d
sk

o

V
el

ká
 B

ri
tá

n
ie

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9SUG)

https://webgate.ec.europa.eu/rapex/searchnotification.do
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_en.htm


33 
 

 

Zdroj: https://webgate.ec.europa.eu/rapex/searchnotification.do 

cj) ICSMS  

ICSMS je IT nástroj, který poskytuje komplexní platformu pro výměnu informací a komunikaci mezi 

všemi orgány dozoru nad trhem v celé EU a obsahuje databázi o kontrolách provedených orgány 

členských států EU a kontrolovaných výrobcích. EK zajišťuje jeho řádné fungování a průběžnou 

aktualizaci. Použití ICSMS je pro členské státy EU zdarma. 

ICSMS se skládá z interního a veřejného prostoru. Interní prostor je určen pouze pro orgány dozoru 

nad trhem, celní orgány a EK, a přístup mají pouze držitelé účtu ICSMS. V tomto prostoru by měly 

být dostupné informace o všech kontrolovaných výrobcích na trhu EU získané orgány dozoru v rámci 

jejich kontrolní činnosti, včetně výsledků kontrol (popis výrobku, výsledky zkoušek, přijatá opatření 

atd.). Veřejný prostor je určen pro spotřebitele, uživatele a výrobce. Informace, které jsou viditelné 

pro veřejnost, poskytují údaje, které odkazují na výrobek a jeho nesoulad, nebo je možné získat 

stručnou základní informaci o orgánech dozoru v členských státech (ovšem pouze o těch, které byly 

vloženy do systému)8. 

ICSMS nabízí orgánům dozoru nad trhem s výrobky rychlý a účinný komunikační prostředek pro 

výměnu informací v krátkém časovém úseku. ICSMS umožňuje informovat o nevyhovujících 

výrobcích (výsledky zkoušek, identifikační údaje výrobku, fotografie, informace o hospodářském 

subjektu, posouzení rizik, informace o nehodách, informace o opatřeních přijatých orgány dozoru 

atd.) a účinně sdílet tyto informace mezi orgány dozoru napříč celou EU. Cílem je nejen zabránit 

případům, kdy nebezpečný výrobek, který byl stažen z trhu v jedné zemi, byl v prodeji v jiném 

členském státě, ale především mít k dispozici nástroj umožňující vytvoření mechanismu spolupráce 

mezi orgány dozoru.  

ICSMS se neomezuje pouze na nevyhovující výrobky, ale poskytuje informace také o všech 

výrobcích kontrolovaných orgány, i když výsledkem kontrol je, že nejsou zjištěny žádné neshody. 

To pomáhá orgánům vyhnout se duplicitní nebo vícenásobné kontrole výrobků. Každý orgán dozoru 

nad trhem může zadávat údaje o kontrolovaných výrobcích, které ještě nejsou v databázi, a doplnit 

informace (např. dodatečné výsledky testů, přijatá opatření) do již existujícího souboru informací 

o výrobku.  

ICSMS orgánům dozoru nad trhem pomáhá zejména:  

 pokračovat v rychlé výměně informací o přijatých opatřeních,  

 účinněji koordinovat své činnosti a kontroly zejména zaměřením se na výrobky, které dosud 

nebyly zkontrolovány nebo testovány,  

 sdílet zdroje, a mít tak více prostoru pro kontroly výrobků, které ještě nebyly testovány,  

 vypracovat osvědčené postupy v oblasti dozoru nad trhem s výrobky,  

 zajistit, aby dozor nad trhem byl účinný a jednotný ve všech členských státech EU, a aby se 

tak zabránilo narušení hospodářské soutěže,  

 vytvořit databázi informací o dozoru nad trhem výrobků v rámci EU.  

Každý rok jsou do ICSMS vloženy informace o více než 7 000 výrobcích. V roce 2015 databáze 

obsahovala informace o přibližně 70 000 výrobcích a více než 250 000 uložených souborů (zprávy 

ze zkušebních laboratoří, prohlášení o shodě, fotografie výrobků atd.).   

Členské státy EU však používají ICSMS v různé míře a je zřejmé, že mnoho orgánů dozoru nad trhem 

tento systém příliš nepoužívá, přičemž některé členské státy EU, resp. jejich orgány dozoru, ICSMS 

                                                           
8 https://webgate.ec.europa.eu/icsms/public/consumer.jsp?locale=en  
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nepoužívají vůbec. Dokonce i v rámci členských států EU, které ICSMS používají, jako je Velká 

Británie nebo Německo, existuje velký rozdíl mezi různými orgány dozoru nad trhem, pokud jde 

o jeho používání. Velký rozdíl používání je i mezi jednotlivými sektory, kdy v podstatě pouze 

v případě kategorie zařízení nízkého napětí jsou orgány dozoru nad trhem pravidelně a oficiálně 

zasílána oznámení o omezujících opatřeních, i když ani v tomto případě se nejedná o všechny řešené 

případy.  

 

Obrázek č. 3: Počet vložených informace od 1998 do března 2020 podle členských států EU 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 4: Počet vložených informace od 1998 do března 2020 podle kategorií výrobků 
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1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

1.3.1 právní úprava EU 

Dozor nad trhem zajišťují členské státy EU, a dozor nad trhem je výhradní kompetencí jednotlivých 

členských států EU. Problémem je však velký počet dozorových orgánů, kdy existuje více než 500 

různých orgánů dozoru nad trhem (od 1 po více než 200 na členský stát EU). Nařízení o dozoru se 

zaměřuje na posílení dodržování a vymáhání pravidel EU pro výrobky spadající do harmonizované 

sféry, představuje krok směrem k inteligentnějšímu vymáhání předpisů, který doplňuje, a v případě 

potřeby posiluje, stávající a budoucí právní předpisy Unie. 

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 do národního právního řádu 

V Úředním věstníku EU č. 169/2019 bylo zveřejněno 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“)9.   

Nařízení o dozoru řeší jeden ze základních strukturálních nedostatků jednotného trhu 

identifikovaných EK, a sice problém s vymáháním požadavků stanovených harmonizačními 

právními předpisy EU.   

Nařízení o dozoru nahrazuje část stávající, dosud účinné, právní úpravy představované nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. Návrhem nařízení o dozoru se stanoví: 

- užší spolupráce orgánů dozoru prostřednictvím ústředních styčných úřadů, 

- sdílení více informací o šetřeních a nelegálních výrobcích prostřednictvím IT nástrojů, 

- stanovení ukazatelů pro provádění dozoru nad trhem, 

- zřízení sítě EU pro shodu výrobků, 

- užší spolupráci mezi hospodářskými subjekty a orgány dozoru, 

- povinnost zveřejňovat výsledky zjištění, 

- posílení dozoru na vnějších hranicích EU a posílení spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem 

a orgány celní správy. 

Nařízení o dozoru pokrývá dozor nad výrobky spadajícími do harmonizované sféry, avšak v případě 

kontrol výrobků vstupujících na jednotný trh EU, tedy v případě kontrol vykonávaných na vnějších 

hranicích EU, se vztahuje na celou výrobkovou sféru. Nařízení o dozoru je provázáno s nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemné uznávání zboží 

uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) 

č. 764/2008, a to v oblasti povinnosti členského státu poskytovat informace hospodářským subjektům 

o požadavcích na uvedení výrobku na trh. 

Nařízení o dozoru se stane použitelným dnem 16. července 2021. Výjimku představují články 29, 30, 

31, 32, 33 a 36, které se stanou aplikovatelnými již od 1. ledna 2021. Jedná se o ustanovení týkající 

se zřízení a fungování sítě EU pro soulad výrobků a ustanovení týkající se financování činností 

ze strany EK.  

Soulad s dalšími právními předpisy EU 

Nařízení o dozoru navazuje na následující právní předpisy EU, nebo s nimi úzce souvisí:  

                                                           
9 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2019:169:FULL&from=CS 
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a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/20085 a rozhodnutí Evropského parlamentu 

a Rady č. 768/2008/ES  

Nařízení (ES) č. 765/2008 představuje stávající platnou právní úpravu EU v oblasti dozoru nad trhem 

s nepotravinářskými výrobky. Kapitola III, články 15 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008, stanoví 

rámcová pravidla EU pro dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry, a pro 

kontrolu výrobků, které vstupují na jednotný trh EU. Vzhledem k tomu, že výše uvedená ustanovení 

budou nahrazena novým nařízením o dozoru, bude celá Kapitola III z nařízení (ES) č. 765/2008 

vypuštěna, a toto nařízení bude přejmenováno na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a kterým se zrušuje 

nařízení (EHS) č. 339/93“.  

b) rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném 

rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS 

Rozhodnutí 768/2008/ES, které stanoví společný rámec obecných zásad a referenčních ustanovení 

pro vypracování právních předpisů Společenství, které harmonizují podmínky uvádění výrobků 

na trh, zůstává nezměněno a v platnosti. Referenční ustanovení zavedená na základě tohoto 

rozhodnutí budou nadále poskytovat obecný rámec pro zpracování harmonizačních právních předpisů 

na úrovni EU. 

c) návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem s výrobky a o změně směrnic 

Rady 89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 

95/16/ES, 97/23/ES, 1999/5/ES, 2000/9/ES, 2000/14/ES, 2001/95/ES, 2004/108/ES, 2006/42/ES, 

2006/95/ES, 2007/23/ES, 2008/57/ES, 2009/48/ES, 2009/105/ES, 2009/142/ES a 2011/65/EU 

a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, (ES) č. 764/2008 a (ES) č. 765/20087  

V únoru 2013 přijala EK návrh nařízení o dozoru nad trhem s výrobky [COM(2013) 75] v rámci 

„balíčku o bezpečnosti spotřebních výrobků a dozoru nad trhem“. Hlavním cílem tohoto dokumentu 

bylo podstatně zjednodušit rámec EU pro dozor nad trhem v oblasti nepotravinářských výrobků 

prostřednictvím snížení počtu právních předpisů obsahujících pravidla pro dozor nad trhem a vytvořit 

jednosložkový systém dozoru, ve kterém by byla všechna pravidla spojena do jediného právního 

předpisu. Dokument [COM(2013) 75] slučoval v jediném právním předpise, který se vztahoval 

horizontálně na všechna odvětví, pravidla dozoru nad trhem stanovených směrnicí 2001/95/ES 

o obecné bezpečnosti výrobků, nařízením (ES) č. 765/2008 a řadou odvětvových harmonizačních 

právních předpisů Unie. Evropský parlament přijal k návrhu postoj v prvním čtení dne 15. dubna 

2014. Na úrovni Rady došlo ke shodě mezi členskými státy na kompromisním textu u obou návrhů 

nařízení, ale nedošlo k dohodě s EP. Jednání s EP se již nepodařilo obnovit.    

EK ve svém pracovním programu pro rok 202010 oznámila záměr stáhnout „balíček o bezpečnosti 

spotřebních výrobků a dozoru nad trhem“ z legislativního procesu. EK zahájila přípravu 

ke zpracování nového návrhu nařízení o obecné bezpečnosti výrobků, který by měl být podle 

aktualizovaného pracovního programu zveřejněn v průběhu roku 2021. Žádná nová právní úprava 

stanovující požadavky na dozor nad trhem s výrobky nebude zpracovávána, a naopak nové nařízení 

pro obecnou bezpečnost výrobků podle deklarovaného záměru bude v maximální míře přizpůsobeno 

nařízení o dozoru tak, aby byla respektována původní myšlenka vytvoření pouze jednoho dozorového 

systému pro všechny výrobky. Již v době zpracování tohoto hodnocení dopadů probíhají diskuse 

o obsahu budoucí právní úpravy, ze kterých jednoznačně vyplývá požadavek, aby v oblasti dozoru 

byla budoucí právní úprava stanovující právní požadavky na bezpečnost výrobků v oblasti dozoru 

                                                           
10 https://ec.europa.eu/info/publications/2020-commission-work-programme-key-documents_en 
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nad trhem sjednocena s nařízením o dozoru tak, aby existoval pouze jeden systém dozoru nad trhem 

s výrobky.   

d) harmonizační právní předpisy EU týkající se výrobků 

Harmonizační právní předpisy EU týkající se výrobků stanoví společné požadavky na vybrané 

výrobky, např. způsob označení výrobku, složení nebo postup hodnocení souladu. Jejich cílem je 

nejen odstranit překážky volného pohybu zboží na jednotném trhu EU, ale také zajistit, aby se v EU 

prodávaly pouze bezpečné výrobky, které jsou v souladu s právními předpisy. Harmonizační právní 

předpisy EU týkající se výrobků, které jsou uvedeny v příloze I nařízení o dozoru, stanoví požadavky 

na určité výrobky, nebo kategorie výrobků, a stanoví také povinnosti jednotlivých hospodářských 

subjektů v dodavatelském řetězci.  

K zajištění souladu výrobků s harmonizačními právními předpisy EU je klíčová hladká spolupráce 

a dobré kontakty mezi hospodářskými subjekty a orgány dozoru nad trhem. Výrobek lze dodat na trh 

pouze v případě, že v EU je usazena osoba odpovědná za informace o souladu s předpisy, která může 

být přímým partnerem orgánů dozoru nad trhem. Touto osobou může být výrobce, dovozce nebo 

kterýkoli jiný hospodářský subjekt pověřený výrobcem. Seznam harmonizačních právních předpisů 

uvádí příloha I nařízení o dozoru. 

e) směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků 

Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků zajišťuje, aby výrobky uváděné na trh Unie byly bezpečné, 

a to zejména tím, že se zaměřuje na výrobky, které představují vážné riziko, a na případy, kdy mají 

orgány členského státu EU v úmyslu zakázat uvedení výrobku na trh nebo do oběhu nebo jeho použití, 

aby tak zmírnily ohrožení zdraví a bezpečnosti spotřebitelů. Tato směrnice je aplikovatelná 

i v případě nařízení o dozoru, protože se obecně vztahuje na všechny výrobky, tedy i na spotřebitelské 

výrobky harmonizované na úrovni EU. Orgány dozoru mohou ukládat opatření v případě výrobků 

spadajících do harmonizované sféry i v souladu s touto směrnicí. 

f) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 2013, kterým se stanoví 

celní kodex Unie 

K účinnému vymáhání harmonizačních právních předpisů EU týkajících se výrobků je rozhodující 

spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem a celními orgány. Je tomu tak proto, že nejdůležitějším 

filtrem nevyhovujících výrobků jsou vnější hranice EU, kde je úplný přehled o obchodních tocích. 

Kromě toho je nezbytné jednotněji vymáhat pravidla týkající se kontrol bezpečnosti a souladu 

s předpisy. Toho lze dosáhnout pouze systematickou spoluprací mezi orgány dozoru nad trhem 

a orgány, které mají kontrolovat výrobky na vnějších hranicích EU. Účinná a účelná spolupráce je 

rovněž důležitá, pokud za kontrolu, zda dovážené zboží vyhovuje pravidlům pro bezpečnost výrobků, 

zodpovídá v členských státech více než jeden orgán. Tyto orgány musí spolupracovat, a to zejména 

sdílením příslušných informací. 

g) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném 

uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení 

nařízení (ES) č. 764/2008 

V Úředním věstníku L 91/2019 bylo zveřejněno nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2019/515 ze dne 19. března 2019 o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními 

předpisy na trh v jiném členském státě a o zrušení nařízení (ES) č. 764/2008 (dále jen „nařízení 

o vzájemném uznávání“). Tímto nařízením se řeší druhý z přetrvávajících strukturálních nedostatků 

jednotného trhu EU identifikovaný EK, a sice problém s uváděním na trh výrobků, na něž se 

nevztahují harmonizační právní předpisy EU, nebo se na ně vztahují jen částečně. Podle zásady 
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vzájemného uznávání členské státy EU nesmějí zakázat na svém území prodej výrobků uvedených 

v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě EU, a to ani v případě, že výrobek, včetně 

výrobku, který není výsledkem výrobního procesu, byl vyroben podle odlišných technických 

pravidel. Zásada vzájemného uznávání však není absolutní, a členské státy EU mohou omezit uvádění 

na trh výrobků, které byly uvedeny v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě EU, 

jestliže jsou tato omezení opodstatněná na základě důvodů stanovených v článku 36 TFEU nebo 

na základě jiných naléhavých důvodů veřejného zájmu uznaných judikaturou Soudního dvora EU 

ve vztahu k volnému pohybu zboží a jestliže jsou tato omezení přiměřená sledovanému cíli. Toto 

nařízení ukládá povinnost jednoznačně odůvodnit, proč byl přístup na trh omezen nebo odepřen. 

Vzhledem k nejasnostem, které vyvolávalo dosud platné nařízení (ES) č. 764/2008, a vzhledem 

k nedostatečné spolupráci mezi dozorovými orgány členských států EU, byla přijata nová právní 

úprava. Nařízení o vzájemné uznávání stanoví jasné postupy, které zajistí volný pohyb zboží 

uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě EU a které zajistí, aby členské 

státy EU mohly omezit volný pohyb jen tehdy, pokud k tomu mají důvody legitimního veřejného 

zájmu a pokud je takové omezení odůvodněné a přiměřené. Toto nařízení by rovněž mělo zajistit, aby 

hospodářské subjekty i vnitrostátní orgány dodržovaly stávající práva a povinnosti vyplývající 

ze zásady vzájemného uznávání. 

 

1.3.2 národní právní úprava 

Závazná ustanovení pro oblast státní kontroly a administrativní postupy správních úřadů, mezi které 

patří všechny dozorové orgány, obsahuje obecně platná právní úprava: 

- zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákonů 

č. 173/2018 Sb. a č. 285/2018 Sb. 

Ustanovení výše uvedených zákonů platí pro všechny typy kontrol, včetně kontrol výrobků, a jsou 

aplikovatelná pro ukládání opatření či při rozhodování o sankcích za přestupky za porušení 

zákonných povinností ve všech případech porušení povinností stanovených právními předpisy, ať již 

se jedná o právnické, nebo fyzické osoby. 

Vedle výše uvedené obecné právní úpravy existuje celá řada ustanovení upravující oblast dozoru nad 

trhem s výrobky ve zvláštní právní úpravě, ať již se jedná o zákony, kterými se zřizují orgány dozoru 

a stanoví se jejich další pravomoci, nebo v dalších zákonech upravujících požadavky na specifické 

oblasti výrobkové sféry. Jedná se například o tyto právní předpisy:  

- 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. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 

ve znění zákonů č. 183/2017 Sb. a č. 265/2017 Sb.,  

- zákon č. 634/1998 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 
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- zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 282/1991 Sb., o České inspekci životního prostředí a její působnosti v ochraně lesa, 

ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

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

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

- zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých 

zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb., 

- zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších 

předpisů, 

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

předpisů, 

- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů.  

 

1.3.3 vnitrostátní adaptace 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 bylo implementováno do vnitrostátního 

právního řádu v části Akreditace, a to zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Kapitola III Rámec Společenství pro dozor nad trhem a kontrolu výrobků, které vstupují na trh 

Společenství, nebyla do vnitrostátního právního systematicky zakomponována. Adaptace právního 

řádu na nařízení (ES) č. 765/2008 byla částečně provedena zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování 

shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a dále zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, kde 

se ustanovení pro výkon dozoru týkají pouze stavebních výrobků.  

V ostatních případech lze v případě dozoru nad trhem s výrobky dohledat odkazy na nařízení (ES) 

č. 765/2008 pouze v poznámce pod čarou, je-li takový odkaz uveden, například: 

- zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů11; 

                                                           
11 § 40 odst. 5 ”Český báňský úřad 

 a) vede souhrnnou evidenci dobývacích prostorů a jejich změn, provozovaných hlavních důlních děl a souhrnnou evidenci 

oprávnění pro hornickou činnost nebo činnost prováděnou hornickým způsobem (§ 5 odst. 2); pouze pro účely vrchního 

dozoru vede souhrnnou evidenci podzemních objektů a jejich změn. Údaje v evidencích se uchovávají trvale, 
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- zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů12; 

- zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů13; 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů14;  

- zákon č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů15; 

- zákona č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně 

některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu 

zemědělském), ve znění pozdějších předpisů16; 

- zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů (odkaz na provádění 

rozborů v akreditovaných laboratořích)17; 

                                                           
 b) řídí a koordinuje vývoj a výzkum v oblasti působnosti státní báňské správy, který je financován ze státních prostředků, 

 c) plní vůči Komisi povinnosti České republiky, které vyplývají z tohoto zákona, 

 d) povoluje jednotlivé druhy výbušnin k prvnímu použití v rizikových podmínkách a v rizikovém prostředí (§ 28a), 

 e) je orgánem dozoru podle právních předpisů upravujících posuzování shody stanovených výrobků a technické 

požadavky na výrobky30), případně podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího dozor nad trhem27), 

jedná-li se o výbušniny a pomůcky, 

f) stanoví zvláštní podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu včetně bezpečnosti 

používaných vyhrazených i ostatních technických zařízení při nakládání s výbušninami, 

 g) řídí a koordinuje výzkum a vývoj a povoluje zkušební provoz zařízení a systémů v rámci výzkumu a vývoje a k tomu 

stanovuje podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu, 

 h) plní úkoly nadřízeného správce daně podle daňového řádu a vydává tiskopisy pro přiznání k úhradám placeným podle 

horního zákona. 

_______________ 
27) 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 

 
12 § 22g odst. 2 “Je-li prvek systému elektronického mýtného opatřen označením CE podle přímo použitelného předpisu 

Evropské unie34), má se za to, že předmětný prvek splňuje požadavky podle odstavce 1.” 

 
13 § 15 odst. 11 písm. c): „celní úřad při dovozu potravin ze třetích zemí požádá příslušné orgány státního dozoru 

o závazné stanovisko podle 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, v případech, kdy zásilka vykazuje vlastnosti, které 

představují vážné riziko pro zdraví.“ 

 
14  § 1 návětí “Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje v návaznosti na přímo použitelné 

předpisy Evropské unie62) ….” 

 
15 § 7 “Inspektorát na základě výsledku provedené kontroly vydá závazné stanovisko k zemědělským výrobkům, potravinám 

nebo tabákovým výrobkům, jejichž propuštění do celního režimu bylo celním orgánem pozastaveno40), a to ve lhůtě 3 

pracovních dnů ode dne doručení sdělení celního orgánu o pozastavení jejich propuštění. Pokud není výsledek kontroly 

v této lhůtě znám, uvědomí v této lhůtě inspektorát místně příslušný celní úřad o prováděných kontrolních úkonech a 

závazné stanovisko vydá bezodkladně po vyhotovení protokolu o kontrole. Kontrola podle věty první je zahájena 

doručením sdělení celního orgánu o pozastavení inspekci. 

_______________ 
40) Například čl. 28 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.” 

 
16 § 2 odst. 4 “Ústav dále provádí kontrolní a dozorové činnosti podle zákona o ekologickém zemědělství21) a podle zákona 

o zemědělství4a) v souladu s předpisy Evropské unie v rozsahu stanoveném podle zvláštního zákona20) a v rámci své 

působnosti je orgánem dozoru podle nařízení Evropské unie upravujícího akreditaci a dozor nad trhem22).” 

 
17 § 26 odst. 4: “Před podáním žádosti o zatřídění vína výrobce 
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- zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů18. 

Ne všechna ustanovení, která obsahují odkaz na nařízení (ES) č. 765/2008, se však týkají výkonu 

dozoru. Např. v případě zákona č. 321/2004 Sb. se na nařízení (ES) č. 765/2008 odkazuje 

v návaznosti na ustanovení týkající se akreditovaných laboratoří, nebo v případě zákona č. 13/1997 

Sb., se odkaz týká ustanovení upravujících požadavky na označení výrobků značkou CE. V případě 

zákona č. 110/1997 Sb. se na nařízení (ES) č. 765/2008 výslovně odkazuje v § 15 odst. 11 písm. c), 

podle kterého celní úřad při dovozu potravin ze třetích zemí požádá příslušné orgány státního dozoru 

o závazné stanovisko podle 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, v případech, 

kdy zásilka vykazuje vlastnosti, které představují vážné riziko pro zdraví. Nicméně, nařízení (ES) 

č. 765/2008 se na potraviny nevztahuje (viz článek 15 odst. 4 nařízení (ES) č. 765/2008), a proto ani 

žádný celní úřad nemůže žádat v případě dovozu potravin ze třetích zemí o stanovisko podle tohoto 

nařízení. V daném případě lze vyslovit pochybnost, zda předmětné ustanovení v zákoně č. 110/1997 

Sb. je správnou implementací nařízení (ES) č. 765/2008 a zda tedy je možné předmětný požadavek 

v případě potravin opírat o toto nařízení. 

Nařízení (ES) č. 765/2008 je přímo použitelným právním předpisem. Nicméně toto nařízení stanoví 

úkoly a povinnosti členským státům EU, které je potřeba zajistit, aby toto nařízení bylo na vnitrostátní 

úrovni aplikovatelné. Povinnosti členským státům EU stanoví konkrétně článek 18 nařízení (ES) 

č. 765/2008, podle kterého mají členské státy EU zavést např. vhodné mechanismy pro komunikaci 

a koordinaci mezi vnitrostátními orgány dozoru, nebo zavést vhodné postupy s cílem sledovat např. 

nehody a poškození zdraví, u nichž existuje podezření, že byly způsobeny výrobky, nebo sledovat 

vědecké a technické poznatky související s bezpečností výrobků. Dále mají členské státy EU zavést, 

provádět a pravidelně aktualizovat programy pro dozor nad trhem, který může být horizontální nebo 

pro jednotlivé sektory, a rovněž mají povinnost přezkoumávat a hodnotit fungování dozoru nad trhem 

s výrobky, a to minimálně jednou za čtyři roky. V souladu s čl. 20 a 22 musí členské státy EU 

oznamovat zjištění o výskytu nebezpečných výrobků EK a ostatním členským státům EU, a podle 

čl. 23 mají členské státy EU poskytovat EK informace o výrobcích, u kterých byly zjištěny 

nedostatky, ale které nebyly oznámeny podle čl. 20 a 22 nařízení (ES) č. 765/2008. Členské státy EU 

jsou rovněž povinny zajistit spolupráci nejen mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni, ale rovněž 

tak na úrovni EU a s EK. Nařízení (ES) č. 765/2008 stanoví rovněž úkoly a povinnosti orgánům 

dozoru, nicméně dozor nad trhem s výrobky je ve výlučné kompetenci jednotlivých členských států 

EU, a pouze jednotlivé členské státy EU mohou stanovovat povinnosti a úkoly svým dozorovým 

orgánům, i když v tomto ohledu lze připustit přímou aplikovatelnost tohoto nařízení. Na základě výše 

                                                           
a) provede odběr vzorků vína z šarže, která bude předmětem žádosti o zatřídění, za účelem provedení rozboru vína; po 

odběru vzorků již nelze toto víno scelovat, ani s ním provádět žádné jiné enologické postupy nebo ošetření, s výjimkou 

těch, které vyžaduje obvyklá péče o víno, a 

b) zajistí na svoje náklady rozbor vína v akreditované68) laboratoři (dále jen "laboratoř") akreditovanými metodami 

stanovenými pro rozbory vína právními předpisy 131). 

____________ 
27 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008“ 

 
18 § 76a odst. 1 “V případě, že Ústav přijme nebo hodlá přijmout opatření podle § 76 odst. 2 písm. e) týkající se přípravku 

představujícího vážné riziko53a), informuje o tom Ministerstvo průmyslu a obchodu, které postupuje v souladu s nařízením 

Evropské unie upravujícím akreditaci a dozor nad trhem53b). To platí i v případě opatření, které přijme kontrolovaná 

osoba z vlastní iniciativy a Ústav obdrží informaci o tomto opatření.” 
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uvedeného je přímá aplikace některých ustanovení nařízení (ES) č. 765/2008 týkajících se dozoru 

nad trhem s výrobky na vnitrostátní úrovni sporná.   

Nařízení (ES) č. 765/2008 bylo v roce 2008 na vnitrostátní úrovni vyhodnoceno v části týkající se 

dozoru nad trhem s výrobky jako přímo použitelné s tím, že příslušná ustanovení není nutné 

do vnitrostátního právního řádu implementovat.  

Dále je uvedeno hodnocení aplikace klíčových aspektů na vnitrostátní úrovni: 

a) dozor nad trhem 

Systém dozoru nad trhem je v ČR jasně stanoven. Jak výše uvedeno, dozor nad trhem zajišťuje na 

vnitrostátní úrovni soustava orgánů dozoru (viz tabulka č. 1), z nichž pouze část dozoruje trh 

s výrobky spadajícími do harmonizované sféry.   

Nejrozsáhlejší dozorovou činnost v oblasti nepotravinářských výrobků jak v harmonizované, tak 

i neharmonizované sféře, vykonává Česká obchodní inspekce. Další orgány dozoru vykonávají dozor 

v jednotlivých sektorech, např. SZPI – oblast tabáku a tabákových výrobků, KHS – kosmetické 

přípravky, elektronické cigarety, ÚNMZ – balené zboží označené symbolem „e“ a kontrolu lahví 

označených symbolem „З“, ČTÚ – radiová a koncová telekomunikační zařízení.  

V některých sektorech sdílí dozorové kompetence více orgánů dozoru. Jedná se například o sektor 

chemických látek a směsí, kde je dozor nad trhem vykonáván ČIŽP, KHS a SÚIP, sektor biocidních 

přípravků, kde působí jako orgány dozoru KHS, ČIŽP, MO a MV, nebo sektor obalů, kde se na 

dozoru podílí ČIŽP, KHS, SZPI, SÚKL, ČOI a ÚSKVBL. V těchto případech je ve zvláštní právní 

úpravě stanoveno, že orgány dozoru vykonávají dozor v rámci rozsahu své věcné působnosti.  

Další aspekty dozoru nad trhem s výrobky jsou popsány dále, a to ve vztahu k adaptaci nařízení (ES) 

č. 765/2008.  

 b) dozor na vnějších hranicích EU 

Dozor nad výrobky vstupujícími na jednotný trh EU na vnitrostátní úrovni provádějí orgány celní 

správy. Dozor je vykonáván v souladu s články 27 až 29 nařízení (ES) č. 765/2008 a zákonem 

č. 242/2016 Sb., celní zákon, ve znění zákonů č. 183/2017 Sb. a č. 80/2019 Sb. K dozoru mají orgány 

celní správy dostatečné kompetence a je nastavena spolupráce mezi orgány celní správy a orgány 

dozoru nad trhem. Orgány celní správy mají zajištěný přístup do Safety Gate – RAPEX a ICSMS. 

Zástupce Generálního ředitelství cel je členem mezirezortní pracovní skupiny pro systém rychlé 

výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích. Dozor na vnějších hranicích EU je 

na vnitrostátní úrovni zajištěn. Orgány dozoru nad trhem s výrobky spolupracují s orgány celní 

správy, ale úroveň spolupráce a výměna informací není jednotná a je postavena na různých základech. 

Vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici informace na centrální úrovni, je obtížné vyhodnotit její 

rozsah a efektivitu. Ze strany orgánů celní správy není možné některé údaje vzhledem k jejich povaze 

orgánům dozoru předávat, pokud taková možnost není ukotvena v právním předpise, proto 

v některých případech bylo předávání informací a jejich rozsah stanoven zákonem3, a v ostatních 

případech jsou případné požadavky na informace od orgánů celní správy řešeny individuálně. 

Informace o kontrolách výrobků provedených orgány celní správy jsou podle požadavků EK orgány 

celní správy zasílány již v současné době, ale na vnitrostátní úrovni je informovanost limitovaná.  

 c) odpovědnost členských států  

Nařízení (ES) č. 765/2008 stanoví členským státům EU řadu povinností v oblasti zajištění dozoru nad 

trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Jedná se zejména o konkrétní povinnosti 

stanovené v článcích 17 až 19.  
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EK byla informována o orgánech dozoru nad trhem v ČR a jejich působnosti (čl. 17 odst. 1 nařízení 

(ES) č. 765/2008), a to prostřednictvím informací vložených do ICSMS. Beze zbytku však nebyla 

naplněna povinnost stanovená v čl. 17 odst. 2 nařízení (ES) č. 765/2008, a sice zajištění informování 

veřejnosti o existenci a působnosti vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem včetně způsobu jejich 

kontaktování. V ČR má veřejnost možnost zasílat podněty týkající se výrobků a podněty ke kontrole 

přímo dozorovým orgánům, a to podle jejich zákonných kompetencí. Stručná informace o orgánech 

dozoru ve výrobkové oblasti a uvedení kontaktních údajů je k dispozici na webových stránkách 

MPO19, kde byla zveřejněna v roce 2019. Informace o kontaktech a způsobu podání podnětu nebo 

stížnosti ať již spotřebitelem nebo hospodářským subjektem orgánu dozoru jsou k dispozici na 

webových stránkách jednotlivých orgánů dozoru.  

Čl. 18 odst. 2 stanoví členským státům povinnost zavést v souvislosti s výrobky spadajícím 

do harmonizované sféry  

- vhodné postupy pro sledování stížností nebo otázek týkajících se rizik těchto výrobků,  

- postupy pro sledování nehod nebo poškození zdraví u případů, u nichž je podezření, že byly 

způsobeny těmito výrobky,  

- postupy pro kontrolu provádění nápravných opatření a  

- postupy pro sledování vědeckých a technických poznatků v oblasti bezpečnosti výrobků. 

Postupy pro sledování stížností a rizik výrobků spadajících do harmonizované sféry mají zavedeny 

jednotlivé orgány dozoru, do jejichž dozorové kompetence výrobky spadají. V případě překrývání 

kompetencí je možné, že může dojít k určitým rozdílům v nastavených procesech. Na centrální úrovni 

postupy nebyly zpracovány. Postupy pro sledování nehod nebo poškození zdraví u případů, u nichž 

je podezření, že byly způsobeny výrobky spadajícími do harmonizované sféry, na vnitrostátní úrovni 

zavedeny nebyly. Existují určité registry, které obsahují informace o úrazech, resp. zraněních, avšak 

tyto registry jsou primárně určeny pro účely zdravotní péče. Jedná se např. o data shromažďovaná 

Toxikologickým informačním střediskem20 nebo Národním registrem úrazů21, které spadají 

do působnosti Ministerstva zdravotnictví. Data z těchto registrů nejsou pro účely dozoru nad trhem 

s výrobky ze své podstaty využitelná. Ve specifických sektorech, konkrétně v sektoru zdravotnických 

prostředků a kosmetických přípravků, sběr takových informací existuje na úrovni EU. 

Pokud jde o povinnost „kontrolovat účinné provádění nápravných opatření“, orgány dozoru nad trhem 

s výrobky mají postupy zpracovány a plnění nápravných opatření je monitorováno prostřednictvím 

následných (opakovaných) kontrol.   

                                                           
19 https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/bezpecnost-vyrobku/podavani-podnetu-ohledne-bezpecnosti-

nepotravinarskych-vyrobku-a-jejich-kontroly-verejnosti---246926/   

20 https://www.preventivni-pece.cz/index.php/2-uncategorised/23-toxikologicke-informacni-stredisko 

Toxikologického informační středisko (TIS) je nepřetržitou celostátní telefonickou lékařskou informační službou pro 

případy akutní otravy u lidí a zvířat. Cílem TIS je snížit počet a závažnost intoxikace (větší informovanost veřejnosti 

prostřednictvím preventivních programů) a pozitivně ovlivnit průběh již probíhajících nehod (znalost kontaktu s TIS 

a jeho použití zajišťuje odpovídající léčbu pacienta a jeho optimální zabezpečení). Databáze obsahuje informace o jedech 

a zraněních způsobených chemickými látkami. Obě databáze byly zřízeny ministerstvem zdravotnictví. 

21 https://www.uzis.cz/index.php?pg=registry-sber-dat--narodni-zdravotni-registry--narodni-registr-urazu 

Účelem zřízení registru je registrace údajů týkajících se úrazů ošetřených při hospitalizaci údajů souvisejících se 

zdravotním stavem pacienta ve vztahu k úrazu a jeho diagnostice a léčbě, okolností, za kterých se údaj stal, jeho příčiny, 

podrobný popis místa a času úrazu, rychlost zásahu poskytovatele zdravotnické záchranné služby, údajů o primárním 

transportu, podrobný záznam o péči na urgentní příjmu a následném poskytování zdravotních služeb a údajů potřebných 

pro identifikaci poskytovatele lůžkové zdravotní péče, v jehož zdravotnickém zařízení byl pacient hospitalizován. Data 

shromažďovaná v rámci Národního registru úrazů jsou využívána především pro dosažení vyšší kvality zdravotních 

služeb v případě úrazů, jejich lepších výsledků, stanovení optimálních a efektivních léčebných postupů a pro identifikaci 

rizik vzniku jednotlivých úrazů a stanovení preventivních opatření. 
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Problematickou se jeví povinnost „dále sledovat vědecké a technické poznatky o otázkách 

bezpečnosti výrobku“, která je naplňována jen částečně. Tato povinnost nesouvisí přímo s hlavním 

posláním a činností orgánů dozoru, což je výkon dozoru nad trhem s výrobky. I když je nezbytné 

připustit, že odborné znalosti jsou nezbytné k výkonu dozoru, je plnění této povinnosti limitováno 

zejména z hlediska personálního a finančního. Orgány dozoru nemají odpovídající personální zdroje 

na sledování vědeckého a technického vývoje pro jednotlivé výrobky nebo kategorie výrobků, a ani 

na odborné hodnocení všech rizik, která výrobky nebo kategorie výrobků představují nebo případně 

mohou představovat. V případě potřeby jsou o odborná stanoviska žádány odborné instituce, 

výzkumná nebo specializovaná pracoviště, která mohou provést odborné posouzení výrobku nebo 

zhodnocení rizika a která mají přístup k nejnovějším vědeckým a technickým informacím vztahujícím 

se k bezpečnosti výrobků. Jsou také využívány informace a materiály, které jsou dostupné na úrovni 

EU a byly zpracovány na základě požadavků EK a členských států EU. Jedná se především 

o hodnocení rizika zpracovaného v rámci společných dozorových aktivit v různých oblastech, např. 

dokumenty nebo informace připravené pod záštitou PROSAFE (Product Safety Forum of Europe)22, 

nebo odborná stanoviska vědeckých výborů EK, jako je vědecký výbor pro bezpečnost spotřebitelů 

(SCCS – Scientific Committee on Consumer Safety)23. 

Členské státy jsou povinny vymezit orgánům dozoru nezbytné pravomoci, zdroje a znalosti 

k řádnému plnění jejich úkolů (čl. 18 odst. 3 nařízení (ES) č. 765/2008). Na vnitrostátní úrovni jsou 

pravomoci orgánů dozoru vymezeny obecnou procesní úpravou (kontrolní řád, správní řád, zákon 

o odpovědnosti za přestupky) a zvláštními právními předpisy. V tomto směru je povinnost stanovená 

nařízením (ES) č. 765/2008 naplněna. V oblasti dozoru nad trhem s výrobky spadajícím 

do harmonizované sféry však existují rozdíly v rozsahu pravomocí, i když by tento rozsah měl být 

shodný, nebo přinejmenším pobdobný. Nicméně tento požadavek nařízení (ES) č. 765/2008 přímo 

nestanovuje.  

V souladu s kontrolním řádem mají všechny orgány dozoru pravomoc 

- požadovat poskytnutí údajů, dokumentů a věcí vztahujících se k předmětu kontroly nebo 

k činnosti kontrolované osoby; v odůvodněných případech může kontrolující zajišťovat 

originální podklady, 

- pořizovat obrazové nebo zvukové záznamy, 

- v míře nezbytné pro průběh kontroly užívat technických prostředků kontrolované osoby, a to 

po předchozím projednání s kontrolovanou osobou, 

- vyžadovat od kontrolované osoby a povinné osoby další součinnost potřebnou k výkonu 

kontroly, 

- provádět kontrolní nákupy, odebírat vzorky, provádět potřebná měření, sledování, prohlídky 

a zkoušky, 

- v souvislosti s výkonem kontroly vstupovat do staveb, dopravních prostředků, na pozemky 

a do dalších prostor s výjimkou obydlí, jež vlastní nebo užívá kontrolovaná osoba, anebo které 

jinak přímo souvisí s výkonem a předmětem kontroly, je-li to nezbytné k výkonu kontroly, 

- zahajovat kontroly z moci úřední. 

                                                           
22 http://www.prosafe.org/index.php/about-us/contentall-comcontent-views/what-is-prosafe  
23 https://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consumer_safety_en  
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Pravomoc ukládat opatření při zjištění porušení právních předpisů vyplývá ze zvláštní právní úpravy, 

např. § 3 odst. 1 zákon č. 64/186 Sb. umožňuje ČOI „ukládat pokuty a jiná opatření podle tohoto 

zákona nebo podle zvláštního právního předpisu“.   

Obecnými procesními právními předpisy je rovněž zajištěno, že orgány dozoru nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry musí svoje pravomoci vykonávat v souladu se zásadou 

proporcionality.  

Podle čl. 18 odstavce 5 nařízení (ES) č. 765/2008 jsou členské státy povinny zavést, provádět 

a pravidelně aktualizovat programy pro dozor nad trhem. Program dozoru může být obecný, nebo 

mohou být zpracovány sektorové programy pro dozor nad trhem. Tyto plány musí být zaslány EK 

do 1. ledna každého kalendářního roku a musí být rovněž zveřejněny. Za ČR byly vždy zpracovány 

sektorové programy dozoru každým orgánem dozoru jednotlivě, a byly jednotlivě, nebo v souhrnné 

verzi, zaslány EK. Daný výše uvedený termín však nebyl do 2016 dodržen, a program byl zasílán 

s různým zpožděním. V roce 2016 byl poprvé zaslán program, který zahrnoval programy dozoru nad 

trhem téměř ve všech sektorech spadajících do působnosti nařízení (ES) č. 765/2008. Do roku 2015 

byly zasílány pouze programy orgánů dozoru působících pod Ministerstvem průmyslu a obchodu. 

Pro zpracování byl využit formát xls připravený EK, šablona pro vypracování vnitrostátního 

programu pro dozor nad trhem podle čl. 18 odst. 5 nařízení (ES) č. 765/2008 nebyla použita ani 

jednou, a v tomto formátu také program dozoru nebyl nikdy předložen. Pokud jde o zveřejňování 

programů dozoru, není tento požadavek zcela naplňován, a zveřejnění se odvíjí od přístupu 

jednotlivých orgánů dozoru. Např. programy dozoru, resp. plány kontrolní činnosti zveřejňuje Česká 

obchodní inspekce24 nebo Česká inspekce životního prostředí25. V ostatních případech programy 

dozoru nad trhem, resp. plány kontrolní činnosti, zveřejňovány nejsou. Je na místě připomenout, že 

kontrolní řád předpokládá, že bude zpracován plán kontrol26, ale toto zpracování je podmíněno tím, 

že zveřejnění nebrání povaha nebo účel kontroly, stejně jako případná koordinace s plány kontrol 

jiných orgánů dozoru. Vnitrostátní obecná právní úprava na rozdíl od nařízení (ES) č. 765/2008 

zveřejnění kontrolních plánů neukládá. V tomto ohledu na vnitrostátní úrovni není tato povinnost 

jako celek naplňována s výjimkou dvou výše uvedených konkrétních příkladů. 

V souladu s odst. 6 čl. 18 nařízení (ES) č. 765/2008 „členské státy pravidelně přezkoumávají 

a hodnotí, jak fungují jejich činnosti dozoru. Uvedené přezkumy a hodnocení se uskuteční alespoň 

jednou za čtyři roky, o jejich výsledcích jsou uvědomeny ostatní členské státy a Komise a tyto výsledky 

se zveřejní prostředky elektronické komunikace a, je-li to vhodné, i jinými prostředky“. První 

hodnocení implementace nařízení (ES) č. 765/2008 bylo zasláno na výzvu EK za období 2010 – 2013 

Českou obchodní inspekcí27, další hodnocení za období 2014 – 201628 nebylo EK zasláno vůbec. 

V rámci ČR přezkum a hodnocení dozorové činnosti na centrální úrovni v souladu s výše uvedeným 

požadavkem nebylo provedeno. Povinnost informovat o výsledcích kontrol je orgánům dozoru 

stanovena v § 26 kontrolního řádu29, jedná se však o povinnost obecnou pro všechny orgány dozoru 

a povinnost se explicitně vztahuje pouze na výsledky kontrol, nikoliv však na hodnocení a přezkum 

                                                           
24 https://www.coi.cz/o-coi/plany-kontrolni-cinnosti/  
25 http://www.cizp.cz/Plany-cinnosti  
26 „§ 27 Plánování kontrol 

Kontrolní orgán zpracuje plán kontrol, nebrání-li tomu jejich povaha nebo účel. Kontrolní orgán koordinuje obsah plánu 

kontrol s ostatními kontrolními orgány, je-li to v zájmu ochrany práv kontrolovaných osob a nebrání-li tomu účel 

kontrol.“ 
27 http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/8222/attachments/2/translations 
28 kromě ČR nebylo požadované hodnocení zasláno také DE, UK, AT, MT, PT 
29 „§ 26 Zveřejňování informací o kontrolách 

Kontrolní orgán pravidelně, alespoň jednou ročně, zveřejní způsobem umožňujícím dálkový přístup obecné informace 

o výsledcích kontrol.“ 
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činností dozoru. Na webových stránkách orgánů dozoru lze nalézt výroční zprávy o dozoru30, které 

ale hodnotí ve většině případů činnost celého orgánu dozoru, a nikoliv jen dozorovou činnost 

pro výrobky ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008. I v tomto případě lze tedy konstatovat, že byl 

naplněn požadavek stanovený nařízením (ES) č. 765/2008 pouze částečně. 

 d) postupy dozoru 

Na vnitrostátní úrovni jsou postupy dozoru stanoveny obecnými procesními právními předpisy, které 

zajišťují jednotnou procesní stránku pro všechny typy kontrol včetně dozoru nad trhem s výrobky. 

V souladu s § 5 odst. 1 kontrolního řádu orgán dozoru zahajuje kontrolu z moci úřední. § 3 

kontrolního řádu umožňuje orgánům dozoru provádět úkony předcházející kontrole, tedy 

shromažďování informací a dokladů významných k posouzení toho, zda má být kontrola zahájena.   

Prvotními impulsy naznačujícími potřebu kontroly mohou být podněty, ev. stížnosti, např. ze strany 

veřejnosti, hospodářských subjektů nebo organizací zastupujících zájmy spotřebitelů. Dále se může 

jednat o iniciativu samotných orgánů dozoru, které rozhodnou o provedení kontroly na základě 

informací z médií nebo nových vědeckých poznatků signalizujících rizika pro zdraví nebo bezpečnost 

konečných uživatelů nebo pro jiný veřejný zájem, informace ze strany jiných orgánů státní správy, 

zejména informace orgánů celní správy. Vyhodnotí-li orgán dozoru, že výrobek představuje, nebo 

může představovat, riziko nebo nesplňuje požadavky právních předpisů, orgán dozoru nad trhem 

provede kontrolu výrobku a vyhodnotí, zda kontrolovaný výrobek je v souladu s požadavky 

příslušných harmonizačních právních předpisů EU. V principu lze kontroly rozdělit na plánové 

a neplánované, kdy pouze část kontrol lze naplánovat a zohlednit v plánech nebo programech kontrol. 

Velký podíl však tvoří i kontroly neplánované, které jsou prováděny na základě podnětů po 

vyhodnocení jejich oprávněnosti nebo na základě informací z informačních a komunikačních 

systémů, konkrétně Safety Gate – RAPEX a ICSMS. Je několik typů kontrol, které mohou orgány 

dozoru provádět. Na prvním místě je kontrola povinné dokumentace, v případě potřeby fyzické 

kontroly výrobků nebo hospodářských subjektů, nebo laboratorní kontroly pro účely ověření 

vlastností výrobků. V rámci kontrol se zohledňují zprávy a certifikáty posuzování shody vydané 

akreditovaným subjektem pro posuzování shody, které poskytne dotčený hospodářský subjekt. 

Kromě toho orgány dozoru mohou využít i informace poskytnuté orgány dozoru jiných členských 

států.   

V případě, že výrobek představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný 

zájem orgán dozoru nad trhem neprodleně informuje hospodářský subjekt a ukládá vhodná opatření 

k tomu, aby byl výrobek uveden do souladu s požadavky harmonizačních právních předpisů EU. 

V případě, že je riziko, které výrobek představuje, vyhodnoceno jako vážné, musí orgány dozoru nad 

trhem jednat neprodleně a uložit opatření, kterým bude takové riziko eliminováno, nebo sníženo 

na minimální úroveň. Opatření, která jsou orgánem dozoru ukládána, musí být přiměřená povaze 

a dopadu porušení právního předpisu. Hospodářskému subjektu je vždy poskytnuta možnost se 

vyjádřit jednak ke kontrolnímu protokolu o provedené kontrole (kontrolní řád) nebo k vydanému 

opatření. Obecně se aplikuje správní řád, ale od tohoto postupu mohou být stanoveny výjimky 

ve zvláštní právní úpravě. Odchylky od postupu podle správního řádu uvádí např. zákon č. 22/1997 

Sb. nebo zákon č. 90/2016 Sb., kdy tento postup je nutný z důvodu nutnosti přijímat okamžitá 

opatření v případě výrobků představujících vážné riziko, kdy by postup podle správního řádu byl 

zdlouhavý. Orgán dozoru nad trhem musí uložená opatření zrušit nebo změnit, pokud bude 

hospodářským subjektem prokázáno, že přijal vhodná a účinná opatření.  

                                                           
30 Např. : https://www.coi.cz/o-coi/vyrocni-zpravy/, http://www.cizp.cz/Vyrocni-zpravy, https://www.cr-

sei.cz/?page_id=490, http://www.cbusbs.cz/cs/cinnosti   
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V případě, že nedodržení požadavků právních předpisů se bude týkat i jiných členských států EU 

a výrobek bude vyhodnocen jako výrobek představující vážné riziko, orgán dozoru informuje EK 

a ostatní členské státy EU o výsledcích kontroly takového výrobku, o hodnocení souladu 

s harmonizačními právními předpisy a o opatřeních uložených hospodářskému subjektu nebo 

o opatřeních přijatých hospodářským subjektem, a to prostřednictvím sytému Safety Gate – RAPEX. 

V případě výrobků, které nepředstavují vážné riziko, by měly být informace vkládány do ICSMS, 

avšak v tomto případě je tato povinnost plněna v určitém rozsahu pouze ČOI. V tomto případě se 

jedná o postupy, které souvisí s členstvím ČR v EU a navazují na procesy stanovené právními 

předpisy EU. Vedle výše uvedené informační povinnosti se jedná zejména o postup ochranného 

mechanismu, který se spouští v případě, že orgán dozoru přijme opatření proti výrobku, kterým se 

omezuje jeho uvádění na trh EU, jeho prostřednictvím informuje EK a ostatní členské státy EU. 

Členské státy EU se mohou k opatření vyjádřit nebo doplnit další informace, a EK s konečnou 

platností rozhodne o tom, zda přijaté opatření je proporcionální, v souladu s právem EU a zda 

nedochází k případnému nepřiměřenému poškození hospodářského subjektu. Jedná se o postup, který 

souvisí se systematickým používáním ICSMS.    

 e) nápravná opatření 

Orgán dozoru má oprávnění prostřednictvím dozorových aktivit zajistit, že výrobce bude uvádět na 

trh pouze výrobky, které splňují požadavky stanovené příslušnými právními předpisy. Pokud orgán 

dozoru zjistí, že výrobek není v souladu s požadavky právních předpisů, musí přijmout odpovídající 

opatření k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo nařídit stažení výrobku z oběhu 

nebo trhu.  

Opatření musí být ukládána v souladu se zásadou proporcionality. Při návrhu na uložení opatření 

musí být zohledněn dopad na veřejné zájmy, povaha porušení právního předpisu, míra spolupráce 

hospodářského subjektu uvádějícího výrobek na trh, předchozí výsledky kontrol a případně další 

aspekty. V případě, že výrobek představuje vážné riziko, v souladu s čl. 20 nařízení (ES) č. 765/2008 

musí orgán dozoru zakázat uvádění takového výrobku na trh, nebo nařídit jeho stažení z trhu nebo 

oběhu. Není-li zjištěné porušení právních předpisů vyhodnoceno jako riziko, jedná se většinou 

o nedodržení některého z administrativních požadavků. V tomto případě se taková zjištění považují 

za formální nesoulad s požadavky právních předpisů, kdy orgán dozoru většinou uloží 

hospodářskému subjektu nejprve opatření k uvedení výrobku do souladu s požadavky právního 

předpisu v přiměřené lhůtě. Pokud hospodářský subjekt tak neučiní, orgán dozoru uloží 

hospodářskému subjektu další opatření k uvedení výrobku do souladu s právními předpisy. Každé 

rozhodnutí orgánu dozoru nad trhem musí uvádět přesné důvody pro uložení konkrétního opatření, 

o kterých musí být vždy dotčený hospodářský subjekt informován současně s tím, jaké opravné 

prostředky má k dispozici včetně zákonných lhůt.  

Specifická opatření, která mohou orgány dozoru uložit, uvádí jednak předpisy stanovující požadavky 

na obecnou bezpečnost výrobků a technické požadavky na výrobky (zákon č. 22/1997 Sb. a zákon 

č. 90/2016 Sb.). Jedná se o opatření: 

- po dobu potřebnou k provedení kontroly zakázat uvádění na trh, nabízení nebo vystavování 

výrobku nebo série výrobku, pokud existují odůvodněné informace, že výrobek je 

nebezpečný, 

- zakázat uvedení na trh výrobku nebo série výrobku, o nichž bylo prokázáno, že jsou 

nebezpečné, 

- nařídit okamžité stažení výrobku nebo série výrobku, které jsou nebezpečné a které již byly 

uvedeny na trh, a pokud je to nutné, zajistit při splnění stanovených podmínek i jejich zničení, 
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- nařídit zpětné převzetí nebezpečného výrobku od spotřebitele, pokud tak hospodářský subjekt 

již neučinil.  

Opatření mohou být přijata i v případě, že výrobek je v souladu s požadavky právních předpisů, ale 

přesto je nebezpečný. 

Další opatření uváděná ve zvláštních právních předpisech jsou např.: 

- neprodleně vhodným způsobem varovat ohrožené konečné uživatele, mimo jiné zveřejněním 

zvláštních varování v jazyce nebo jazycích určených orgánem dozoru členského státu, v němž je 

výrobek dodáván na trh (např. v § 43 odst. 1 písm. b) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech), 

- opatřit výrobek vhodným, jasně formulovaným, snadno srozumitelným varováním před rizikem, 

které může výrobek představovat, v jazyce nebo v jazycích určených orgánem dozoru členského 

státu, v němž je výrobek dodáván na trh (např. požadavek na označování nebezpečných chemických 

látek a směsí podle čl. 17 nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP), 

- opatření ke zničení výrobku nebo jeho znehodnocení (např. § 33 odst. 1 písm. d) zákona č. 350/2011 

Sb., o chemických látkách a chemických směsích, jestliže hrozí poškození zdraví nebo ohrožení 

života člověka, životního prostředí nebo jestliže již k němu došlo, 

- okamžité stažení výrobku z trhu nebo z oběhu a varování veřejnosti před rizikem, které výrobek 

představuje (např. § 33 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích nebo 

v § 76 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech), 

- pozastavení uvádění výrobku na trh (např. § 33 odst. 1 písm. a) zákona č. 350/2011 Sb., 

o chemických látkách a chemických směsích, nebo § 76 odst. 1 písm. i) zákona č. 185/2001 Sb., 

o odpadech, nebo § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 477/2001 Sb., o obalech). 

Současně jsou zajištěna i procesní práva hospodářských subjektů, a to prostřednictvím postupů podle 

správního řádu, i když v případě některých jednotlivých ustanovení může být zvláštním právním 

předpisem stanoven zvláštní postup, např. zákon č. 22/1997 Sb., nebo zákon č. 90/2016 Sb. V těchto 

případech se jedná o výjimky ze správního řádu, které jsou odůvodněné nutností uložit odpovídající 

opatření bezodkladně s cílem ochrany veřejného zájmu, zejména ochrany zdraví a bezpečnosti 

spotřebitelů před nebezpečnými výrobky. Při uplatnění pravidel by však takovém případě byl postup 

podle správního řádu zdlouhavý a nevedl by nutně k okamžitému odstranění výrobku představujícího 

vážné riziko z trhu, nebo by orgán dozoru musel i v případě prokázání nebezpečnosti výrobku, např. 

jeho oznámení v systému Safety Gate – RAPEX, provádět nové šetření totožného výrobku a znovu 

prokazovat jeho nebezpečnost, přestože by bylo prokázané, že výrobek nevyhovuje požadavkům 

právních předpisů.  

Úhrada poplatků za odebrané vzorky je řešena v kontrolním řádu v § 11 odst. 2, podle kterého orgán 

dozoru nemusí uhradit cenu za odebraný vzorek v případech, kdy byl vzorek výrobku vrácen, nebo 

jej kontrolovaná osoba odmítla převzít, nebo že úhradu za vzorek nepožaduje, nebo pokud výrobek 

nesplnil požadavky právního předpisu, nebo tak stanovil orgán dozoru rozhodnutím nebo opatřením. 

Vzorky výrobků se však v naprosté většině odebírají za účelem jejich dalšího zkoušení, tedy ověření 

vybraných parametrů výrobků s cílem ověřit, zda jsou výrobky v souladu s právními předpisy.  

 f) sankce 

Obecná procesní právní úprava pro ukládání sankcí je stanovena zákonem č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákonů č. 173/2018 Sb. a č. 285/2018 Sb. 

Konkrétní přestupky za porušení právních povinností stanoví zvláštní právní úprava, která přestupky 

definuje a stanoví výši sankce. Pokud jde o Přílohu I nařízení o dozoru jsou přestupky a sankce za 

porušení právních předpisů EU stanoveny v adaptačních nebo implementačních vnitrostátních 
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předpisech. Na rozdíl od Přílohy II nařízení o dozoru, která uvádí seznam právních předpisů, u nichž 

schází ustanovení o sankcích na úrovni EU, vnitrostátní právní úprava sankce obsahuje: 

 

Tabulka č. 2: Vnitrostátní právní úprava stanovující druhy přestupků a výši sankcí, pokud jde 

o nedodržení požadavky právních předpisů EU uvedených v Příloze II nařízení o dozoru  

Seznam harmonizačních právních předpisů 

Unie bez ustanovení o sankcích 

Vnitrostátní právní úprava stanovující 

sankce za porušení požadavku právního 

předpisu Unie 

Směrnice Rady 69/493/EHS ze dne 15. 

prosince 1969 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se křišťálového skla  

 

§ 24 odst. 14(c) zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších 

předpisů 

Směrnice Rady 70/157/EHS ze dne 6. února 

1970 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se přípustné hladiny 

akustického tlaku a výfukového systému 

motorových vozidel 

§ 83a odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

zákona č. 307/1999 Sb. 

Směrnice Rady 75/107/EHS ze dne 19. 

prosince 1974 o sbližování právních předpisů 

členských států týkajících se lahví používaných 

jako odměrné obalové nádoby 

§ 23 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, 

ve znění pozdějších předpisů 

 

Směrnice Rady 75/324/EHS ze dne 20. května 

1975 o sbližování právních předpisů členských 

států se aerosolových rozprašovačů  

§ 19 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

Směrnice Rady 76/211/EHS ze dne 20. ledna 

1976 o sbližování právních předpisů členských 

států týkajících se zhotovení některých výrobků 

v hotovém balení podle hmotnosti nebo objemu 

§ 23 odst. 2 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, 

ve znění pozdějších předpisů  

 

Směrnice Rady 92/42/EHS ze dne 

21. května 1992 o požadavcích na účinnost 

nových teplovodních kotlů na kapalná nebo 

plynná paliva 

§ 19 odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

94/11/ES ze dne 23. března 1994 o sbližování 

právních a správních předpisů členských států 

týkajících se označování materiálů 

používaných v hlavních částech obuvi 

prodávané spotřebiteli 

§ 24 odst. 14(c) zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

94/62/ES ze dne 20. prosince 1994 o obalech 

a obalových odpadech  

§ 45 zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 477/2001 

Sb., o obalech a o změně některých zákonů 

(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů 
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Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/14/ES ze dne 8. května 2000 o sbližování 

právních předpisů členských států týkajících se 

emisí hluku zařízení, která jsou určena k použití 

ve venkovním prostoru, do okolního prostředí 

§ 19 odst. 2 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2000/53/ES ze dne 18. září 2000 o vozidlech 

s ukončenou životností  

§ 66 odst. 8 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech 

a o změně některých dalších zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2005/64/ES ze dne 26. října 2005 o schvalování 

typu motorových vozidel z hlediska jejich 

opětné použitelnosti, recyklovatelnosti a 

využitelnosti a o změně směrnice Rady 

70/156/EHS  

 

§ 83a odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

zákona č. 307/1999 Sb. 

 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2006/40/ES ze dne 17. května 2006 o emisích 

z klimatizačních systémů motorových vozidel a 

o změně směrnice Rady 70/156/EHS  

 

§ 83a odst. 10 zákona č. 56/2001 Sb., 

o podmínkách provozu vozidel na pozemních 

komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., 

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozem vozidla a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o pojištění 

odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění 

zákona č. 307/1999 Sb. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2007/45/ES ze dne 5. září 2007, kterou se 

stanoví pravidla pro jmenovitá množství 

výrobků v hotovém balení, zrušují směrnice 

Rady 75/106/EHS a 80/232/EHS a mění 

směrnice Rady 76/211/EHS 

§ 66 zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve 

znění pozdějších předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) 

č. 1222/2009 ze dne 25. listopadu 2009 

o označování pneumatik s ohledem na 

palivovou účinnost a jiné důležité parametry 

 

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve 

znění zákona č. 307/1999 Sb. 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2010/35/EU ze dne 16. června 2010 o 

přepravitelných tlakových zařízeních a o 

zrušení směrnic Rady 76/767/EHS, 

84/525/EHS, 84/526/EHS, 84/527/EHS a 

1999/36/ES  

§ 19 odst. 2 a § 19a odst. 6 zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se 

stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS 

§ 19 odst. 2 a § 19a odst. 6 zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a 

o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  
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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  

§ 24 odst. 14 písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., 

o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších 

předpisů 

 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2014/90/EU ze dne 23. července 2014 o lodní 

výstroji a o zrušení směrnice Rady 96/98/ES 

§ 53 odst. 2 a § 54 odst. odst. 5zákon č. 90/2016 

Sb., o posuzování shody stanovených výrobků 

při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších 

předpisů 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 540/2014 ze dne 16. dubna 2014 o hladině 

akustického tlaku motorových vozidel a 

náhradních systémů tlumení hluku a o změně 

směrnice 2007/46/ES a o zrušení směrnice 

70/157/EHS 

zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb. 

  

  

 g) vzájemná pomoc a spolupráce a výměna informací 

Oblast vzájemné pomoci a spolupráce a výměnu informací je nutné hodnotit ze dvou úrovní – 

vnitrostátní a úrovně EU:  

- vnitrostátní úroveň 

V souladu s čl. 18 odst. 1 nařízení (ES) č. 765/2008 „Členské státy zavedou vhodné mechanismy pro 

komunikaci a koordinaci mezi svými orgány dozoru nad trhem“. Povinnost orgánů dozoru vzájemně 

spolupracovat je stanovena kontrolním řádem31 včetně povinnosti koordinace kontrol. Spolupráce 

mezi orgány dozoru se odehrává v naprosté většině na bilaterální úrovni, vícestranná spolupráce je 

ojedinělá. Vícestranná spolupráce probíhá pouze v případě určitých koordinovaných akcí, kdy 

příkladem může být kontrolní akce „Hazard, alkohol a děti 2018“32. Jednalo se o kontrolní akci, které 

se ve vzájemné spolupráci účastnily Celní správy ČR, ČOI, Generálního ředitelství Hasičského 

záchranného sboru ČR, krajské hygienické stanice a živnostenské úřady, která však nebyla zaměřena 

na kontrolu výrobkové sféry. Pokud jde o bilaterální spolupráci, ČOI jako hlavní orgán dozoru ve 

výrobkové oblasti spolupracuje zejména s orgány celní správy, živnostenskými úřady a Policií ČR, 

nebo s Českým telekomunikačním úřadem. Na centrální úrovni systematická spolupráce orgánů 

                                                           
31 § 25 zákona č. 255/2012 Sb.: 

“ Spolupráce kontrolních orgánů 

(1) Kontrolní orgány v zájmu dobré správy vzájemně spolupracují a koordinují své kontroly. 

(2) Požádá-li kontrolní orgán jiný kontrolní orgán nebo další orgán veřejné moci o poskytnutí údajů, informací nebo 

jiných kontrolních podkladů potřebných k provedení kontroly, oslovený orgán tyto údaje, informace a další kontrolní 

podklady poskytne, pokud je má k dispozici a nebrání-li tomu plnění povinností uložených jiným právním předpisem, 

s výjimkou povinnosti mlčenlivosti. 

(3) Kontrolní orgán na požádání sdělí výsledky kontrol jinému kontrolnímu orgánu nebo orgánu veřejné moci, jestliže 

jsou potřebné pro výkon jeho působnosti. Zaměstnanci zařazení v těchto orgánech jsou povinni o těchto skutečnostech 

zachovávat mlčenlivost; § 20 se použije obdobně. 

(4) Kontrolní orgán předá svá zjištění o nedostatcích příslušnému orgánu, který je oprávněn ve své působnosti činit 

opatření k nápravě zjištěného stavu nebo ukládat sankce za zjištěné nedostatky.” 
32 https://www.policie.cz/clanek/web-informacni-servis-zpravodajstvi-akce-had-2018.aspx 
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dozoru v oblasti dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry neprobíhá, stejně 

jako systematická a pravidelná výměna zkušeností, problémů nebo diskuse o postupech orgánů 

dozoru. Výjimkou je mezirezortní spolupráce a výměna informací v případě vnitrostátní sítě Safety 

Gate – RAPEX (viz 1.3.3. h). 

Jako jeden z důsledků stávající situace je i skutečnost, že v případě požadavku na informace týkající 

se dozoru nad trhem s výrobky ze strany EK byly předávány pouze informace částečné a neúplné, 

často pouze z pozice jednoho orgánu dozoru, aniž by o podklady byly požádány další orgány dozoru. 

Prezentace informací pouze z pohledu jednoho orgánů dozoru působí zmatečně a nepředkládá 

celkový a kompaktní obraz o situaci v ČR.     

- úroveň EU 

Pokud jde o spolupráci na úrovni EU, je spolupráce zajišťována především prostřednictvím AdCos 

zřízených EK v jednotlivých sektorech (viz 1.2.2. ch). ČR je zastoupena v každé pracovní skupině, 

avšak pro účely spolupráce mezi orgány dozoru a informování zejména hospodářských subjektů není 

k dispozici ucelený přehled zástupců v AdCos. Rovněž tak neexistuje výměna informací o činnosti 

AdCos, o jednáních, přijatých dokumentech mezi zástupci v AdCos a ostatními orgány dozoru na 

vnitrostátní úrovni.  

Dalšími pracovními orgány jsou pracovní skupina pro dozor nad trhem (Internal Market for Products 

– Market Surveillance – IMP-MSG) a expertní pracovní skupina pro ICSMS (Internal Market for 

Products for ICSMS – IMP-ICSMS). IMP-MSG projednává horizontální otázky týkající se dozoru 

nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry včetně implementace právní úpravy nebo 

interpretace těch ustanovení harmonizačních právních předpisů EU, které představují problém při 

aplikaci. Zpracovává také doporučení v oblasti dozoru nad trhem, nebo je schvaluje v případě, že 

byly zpracovány AdCos. Do konce roku 2019 se jednání IMP – MSG účastnil zástupce ČOI. 

Na pracovní úrovni EK organizuje rovněž jednání mezi orgány celní správy – expertní skupina 

PARCS (Prohibitions and Restrictions Customs Strategy) a IMP-MSG, kde dochází k výměně 

informací o kontrolách na vnějších hranicích EU a o dozorové činnosti na jednotném trhu. Za ČR se 

jednání této expertní skupiny účastní zástupce Generálního ředitelství cel a do konce roku 2019 se za 

orgány dozoru nad trhem s výrobky účastnil zástupce ČOI. Informace z jednání pracovních orgánů 

nejsou mezi orgány dozoru a dotčenými úřady sdíleny, a dosud nebyly zpracovávány ani instrukce 

na jednání těchto pracovních orgánů, jejichž prostřednictvím by byly orgány dozoru a dotčené úřady 

informovány o jednáních a o programu jednání, a tudíž ani nemají možnost zasílat připomínky 

a případné požadavky či poznatky týkající se dozorové praxe.  

Další příležitostí k navázání spolupráce s orgány dozoru ostatních členských států EU jsou společné 

dozorové aktivity. Rozsáhlá společná dozorová aktivita (JA2016 – Joint Action 2016) byla projektem 

EK koordinovaným PROSAFE33 (The Product Safety Forum of Europe). V rámci tohoto projektu 

zapojené orgány dozoru členských států EU pod záštitou EK koordinovaly svoji dozorovou činnost 

u vybraných kategorií výrobků, a úzce spolupracovaly na identifikaci a odstraňování nebezpečných 

výrobků z jednotného trhu. Projekt byl zaměřen na pět kategorií výrobků, které byly vybrány 

po konzultaci s členskými státy EU jako prioritní (výrobky pro péči o děti (dětské kočárky a 

postýlky); elektrické hračky; elektrické přístroje pro péči o vlasy; elektrické nářadí – příklepové 

vrtačky; osobní ochranné pomůcky - horolezecké vybavení). Součástí projektu byly také mimo jiné 

činnosti zaměřené na rozvoj a udržování osvědčených postupů při posuzování rizik výrobků, 

zlepšování dozoru nad trhem, e-learning a diskuse o nových aspektech spojených s bezpečností 

                                                           
33 http://www.prosafe.org/index.php/about-us/contentall-comcontent-views/what-is-prosafe 
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výrobků. JA201634 se aktivně účastnila ČOI, a to jak kontrolních, tak i horizontálních aktivit. V roce 

2019 se ČOI zapojila do aktivit v rámci projektu CASP2019 (Coordinated Activities on Safety 

of Products), které zahrnovaly společné kontrolní akce zaměřené na kontrolu bezpečnosti hraček 

plněných měkkými výplněmi, baterií (lithiové baterie pro elektrická mobilní zařízení), osobních 

dopravních prostředků (elektrické skútry, hoverboardy, jednokolky, elektrokola, atd.) a sedaček na 

kola pro děti, a dále horizontální aktivity řešící společný přístup k dozoru online prodeje, společnou 

metodiku pro hodnocení rizika nebo sdílení znalostí a vzájemné návštěvy dozorových orgánů.  ČIŽP 

se zapojuje do projektů souvisejících s vymáháním požadavků právních předpisů v sektoru 

chemických látek organizovaných ECHA (European Chemicals Agency)35. V roce 2019 se ČIŽP 

účastnila projektu Harmonised Enforcement Pilot Project on Substances in Articles (Pilotní projekt 

harmonizovaného vynucování obsahu látek v předmětech)36.   

Společné aktivity pomáhají jednak šetřit náklady na vlastní dozorovou činnost, protože analýzy 

vzorků jsou zajišťovány a hrazeny z rozpočtu EK (DG GROW) v akreditovaných zkušebních 

zařízeních v EU, a jednak dochází k jednotnému postupu při vynucování požadavků právních 

předpisů v EU. Dalším významným aspektem je jednotné hodnocení rizika všemi zúčastněnými 

orgány dozoru a jeho odborný základ, což může být následně využito v další činnosti orgánu dozoru. 

V neposlední řadě tyto aktivity pomáhají získat informace o dozorových postupech v jednotlivých 

členských státech EU, laboratorních postupech, o situaci na trhu v jednotlivých členských státech EU 

a problémech, se kterými se ostatní orgány dozoru potýkají. Informace o těchto aktivitách však nejsou 

mezi orgány dozoru sdíleny, a veřejnost je o nich informována jen sporadicky. 

 

h) Safety-Gate RAPEX 

Na vnitrostátní úrovni odpovídá za činnost systému Ministerstvo průmyslu a obchodu, v rámci jehož 

vnitřní struktury bylo zřízeno národní kontaktní místo (NKM), které je rovněž národním 

administrátorem systému. Každoročně je zpracovávána zpráva o činnosti RAPEX v ČR, která je 

zveřejňována na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu37.  

Za účelem koordinace a zajištění plnění úkolů vyplývajících z členství České republiky v Safety Gate 

- RAPEX byla v roce 2018 obnovena činnost mezirezortní pracovní skupiny pro systém Safety Gate 

- RAPEX (MPS RAPEX). MPS RAPEX je složena ze zástupců ústředních orgánů státní správy 

a orgánů dozoru, které vykonávají kontroly nad trhem s nepotravinářskými výrobky podle § 7 zákona 

o obecné bezpečnosti výrobků a jsou povinny plnit oznamovací povinnost podle § 9 zákona 

č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení (ES) 

č. 765/2008. MPS RAPEX se schází pravidelně 2x ročně, v mezidobí probíhá komunikace 

elektronicky prostřednictvím kontaktních osob, které byly jmenovány orgány dozoru zapojenými do 

vnitrostátní sítě Safety Gate – RAPEX. 

V roce 2019 byl zpracován a MPS RAPEX odsouhlasen interní dokument Procedurální manuál 

národní sítě pro rychlou výměnu informací, který upravuje fungování vnitrostátní sítě Safety Gate – 

                                                           
34 http://www.prosafe.org/index.php/joint-actions-2017 
35 https://echa.europa.eu/cs/about-us 
36 https://echa.europa.eu/documents/10162/13577/sia_pilot_project_report_en.pdf/f9fc153b-a322-43be-1ba1-

44f4e5cb02c8 
37 https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/bezpecnost-vyrobku/zprava-o-cinnosti-rapex-cr-2018--246781/ 

https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/bezpecnost-vyrobku/zprava-o-cinnosti-rapex-cr-2017--237358/ 

https://www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/bezpecnost-vyrobku/zprava-o-cinnosti-rapex-cr-2016--231573/ 
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RAPEX, stanoví povinnosti a odpovědnost NKM RAPEX a členů vnitrostátní sítě Safety Gate – 

RAPEX a postup při výměně informací.  

Členy vnitrostátní sítě Safety Gate - RAPEX jsou orgány dozoru podle § 7 odst. 1 zákona o obecné 

bezpečnosti výrobků. Jednotlivými členy vnitrostátní sítě Safety Gate - RAPEX v ČR jsou:  

 Ministerstvo průmyslu a obchodu,  

 NKM RAPEX, 

 Česká obchodní inspekce, 

 Orgány ochrany veřejného zdraví,  

 Celní správa České republiky,  

 Státní úřad pro jadernou bezpečnost,  

 Česká inspekce životního prostředí,  

 Ministerstvo dopravy,  

 Český úřad pro zkoušení zbraní a střeliva,  

 Hasičský záchranný sbor České republiky,  

 Český báňský úřad, 

 Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. 

V roce 2019 odeslala Česká republika EK 73 oznámení, z toho 70 případů bylo v kategorii oznámení 

- článek 11 (3 případy) a článek 12 směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a také 3 v kategorii 

oznámení pro informaci.  

 

Tabulka č. 3: Přehled celkového počtu notifikací odeslaných z ČR v období 2015 - 2019 

rok 2015 2016 2017 2018 2019 

počet notifikací celkem 109 80 35 115 73 

 

 

Obrázek č. 5: Přehled počtu oznámení odeslaných z ČR v období 2015 – 2019  
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i) ICSMS 

Administrací ICSMS na vnitrostátní úrovni byla do konce roku 2019 pověřena Česká obchodní 

inspekce. Přístup do systému mají zajištěn určení zástupci orgánů dozoru. ICSMS je orgány dozoru 

na národní úrovni využíván minimálně, informace související s dozorovou činností, i když 

v omezeném rozsahu, vkládá systematicky pouze ČOI. Orgány dozoru často nejsou přebírány ani 

informace vložené do systému jinými orgány dozoru ostatních členských států EU. 

Na vnitrostátní úrovni ICSMS zatím neplní svůj záměr a prostřednictvím tohoto systému nejsou 

sdíleny informace o kontrolách výrobků ani mezi vnitrostátními dozorovými orgány, ani 

s dozorovými orgány jiných členských států EU. S výjimkou ČOI mají tedy ostatní orgány dozoru na 

vnitrostátní úrovni s ICSMS minimální zkušenosti. 

 

Obrázek č. 6: Počet oznámení vložených do ICSMS vnitrostátními orgány dozoru v období 2005 - 

2019  
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1.4 Identifikace dotčených subjektů 

a) orgány dozoru nad trhem s nepotravinářskými výrobky 

Návrh nového právního předpisu se bude týkat orgánů dozoru, které vykonávají dozor nad trhem 

s výrobky spadajícími do harmonizované sféry. 

b) ústřední orgány státní správy 

Návrh nového právního předpisu se bude týkat zejména Ministerstva průmyslu a obchodu, kde bude 

zřízen ústřední styčný úřad. Ústřední styčný úřad bude vnitrostátním administrátorem ICSMS a bude 

organizovat spolupráci mezi orgány dozoru a orgány celní správy jak na vnitrostátní úrovni, tak 

i s orgány dozoru ostatních členských států EU. 

c) hospodářské subjekty 

Návrh právního předpisu se dotkne hospodářských subjektů (výrobci, dovozci, distributoři, prodejci) 
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(poskytovatelé služeb kompletního vyřizování objednávek, online prodejci, poskytovatelé služeb 

informační společnosti atd.).  

d) koneční uživatelé / spotřebitelé 

Návrh nové právní úpravy bude mít dopad rovněž na spotřebitele, resp. na všechny konečné uživatele 

výrobků, a to zejména s ohledem na to, že cílem nové právní úpravy bude zefektivnění dozoru nad 

trhem a tím snížení počtu nebezpečných nebo neshodných výrobků uváděných na trh. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

ČR jako členský stát EU je součástí vnitřního trhu EU. Nejrozvinutější a nejlépe zavedenou ze čtyř 

základních svobod garantovaných TFEU je volný pohyb zboží. Pro velkou většinu výrobků jsou 

stanoveny právní požadavky na úrovni EU (harmonizovaná sféra), pro všechny výrobky platí obecné 

požadavky na bezpečnost výrobků. Na výrobky spadající do neharmonizované sféry se vztahují 

požadavky na obecnou bezpečnost výrobků, které jsou doplněny zásadou o vzájemném uznávání. 

Jedním z nezbytných aspektů je zajistit účinný dozor nad trhem s výrobky, který musí umožnit 

identifikaci nebezpečných nebo neshodných výrobků a jejich odstranění z trhu nebo nařízení 

nápravných opatření a sankcionování těch hospodářských subjektů, které výrobky neodpovídající 

harmonizačním právním předpisům na trh uvádějí.  

Dozor nad trhem s výrobky je významným prostředkem k zajištění ochrany spotřebitelů, pokud jde 

o jejich bezpečnost a zdraví, ale současně přispívá k rovnému postavení hospodářských subjektů na 

trhu, protože identifikuje ty subjekty, které nedodržováním právních požadavků získávají 

konkurenční výhodu nad odpovědnými subjekty. S tím je spojena i snaha snížit počet nebezpečných 

nebo neshodných výrobků, které jsou uváděny na trh nejen ČR, ale i celé EU.  

Aby bylo možné dosáhnout výše uvedených cílů, je nutnou podmínkou úprava požadavků na výkon 

dozoru nad trhem s výrobky. Je nutné zjednodušit a zpřehlednit právní rámec pro dozor nad trhem 

s výrobky s ohledem na stanovení jednotných pravidel pro dozorové orgány a stanovení opatření, 

která povedou ke zvýšení účinnosti dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry. 

Jedná se zejména o zlepšení spolupráce a vzájemné komunikace mezi orgány dozoru, stanovení 

stejného rozsahu pravomocí a opatření, které mohou přijímat v případě zjištění nedostatků na trhu 

s výrobky, nebo aplikace stejných postupů při dozoru nad trhem. Tím, že bude činnost dozorových 

orgánů na národní úrovni zastřešena (zakotvení instituce ústředního styčného úřadu), bude usnadněna 

i dozorová činnost např. v tom, že bude usnadněna realizace společných dozorových akcí, nebo se 

nebudou překrývat kontroly stejných výrobků, a dojde ke sjednocení informování veřejnosti 

o nebezpečných nebo neshodných výrobcích. Dojde ke zlepšení předávání informací z úrovně EU 

jednotlivým orgánům dozoru, včetně metodických materiálů, a bude posíleno sdílení a předávání 

informací prostřednictvím dostupných IT nástrojů.  

Výsledkem bude také zpřehlednění situace pro hospodářské subjekty v celém dodavatelsko-

odběratelském řetězci, a zvýšení transparentnosti jak vůči hospodářským subjektům, tak 

i spotřebitelům.  

Cílovým stavem tedy je: 

- stanovení stejného minimálního rozsahu pravomocí orgánů dozoru nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry, 

- určení jednotného styčného úřadu na vnitrostátní úrovni, 

- zajištění spolupráce mezi jednotlivými orgány dozoru nad trhem s výrobky spadajícími 

do harmonizované sféry, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9SUG)



57 
 

- zajištění předávání informací mezi orgány dozoru jak na vnitrostátní úrovni, tak i na úrovni 

EU, 

- jednotná úroveň spolupráce a předávání informací mezi orgány dozoru nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry a celními úřady, 

- stanovení jednotného rozsahu a podmínek pro ukládání opatření za neplnění požadavků na 

výrobky stanovených harmonizačními právními předpisy EU, 

- přehled orgánů dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry včetně 

uvedení předpisů, které zakládají jejich dozorové kompetence. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Nedojde-li ke změně současné právní úpravy v oblasti dozoru nad výrobky, nebude ČR schopna plnit 

v odpovídajícím rozsahu a kvalitě povinnosti stanovené členským státům EU uvedené v nařízení 

o dozoru. Jak je uvedeno v kapitole 1.3.2., odkaz na přímou použitelnost nařízení o dozoru a na 

povinnost jeho aplikace všemi zainteresovanými stranami, je nedostatečný, protože tak nelze zaručit 

plnění povinností stanovených nařízením o dozoru. Neplnění stanovených povinností by následně 

vedlo k administrativním opatřením ze strany EK z důvodu neplnění závazků ČR vyplývajících 

z TFEU. Ze strany EK bylo jasně deklarováno v průběhu projednávání návrhu nařízení o dozoru, že 

dohled nad dodržováním stanovených povinností bude zpřísněn a plnění povinností stanovených 

členským státům EU bude striktně vyžadováno. Nařízení o dozoru v čl. 42 odstavci 1 ukládá EK do 

31. prosince 2026, a poté každých pět let, provést hodnocení tohoto nařízení a předložit zprávu EP, 

Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru. V rámci této zprávy budou o podklady 

požádány členské státy EU, dále bude vycházeno z hodnocení vnitrostátních strategií dozoru nad 

trhem a z hodnocení využívání ICSMS.   

Přetrvávala by absence jednotných pravidel pro výkon dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do 

harmonizované sféry a nadále by přetrvávala stávající právní situace, pokud jde o postupy orgánů 

dozoru, nebo opatření, která mohou být přijímána. Úroveň vzájemné informovanosti komunikace 

mezi orgány dozoru by nadále zůstala omezena a velké riziko je případná individuální komunikace 

orgánů dozoru směrem k EK, kdy by mohlo docházet k nekoordinovanému předávání dílčích 

informací, či by požadované informace nebyly předány vůbec. Např. by nebylo možné zpracovat 

vnitrostátní strategii dozoru a následně provést její vyhodnocení.  

Nedošlo by také k posílení spolupráce s orgány dozoru jiných členských států EU a nadále 

by přetrvávalo nesdílení informací mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni a přetrvávala 

by limitovaná úroveň spolupráce. Přetrvával by nejednotný způsob spolupráce s orgány celní správy 

a předávání informací orgánům dozoru nad trhem s výrobky. 

Mezi rizika lze uvést také neposílení transparentnosti a informovanosti veřejnosti o dozorové činnosti. 

Pro hospodářské subjekty by nadále zůstala pravidla dozoru pro kategorie výrobků spadajících 

do harmonizované sféry nepřehledná. Negativní dopad by byl i na spotřebitele, protože dozorová 

činnost by nebyla zefektivněna, a vzhledem k omezeným finančním a personální zdrojům by nebylo 

možné dozor nad trhem s výrobky nadále posilovat a tím snižovat počet nebezpečných nebo 

neshodných výrobků uváděných na trh.  
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2. Návrh variant řešení 

2.1. nulová varianta 

Nulová varianta znamená zachování stávajícího stavu s tím, že bude odkazováno na přímou 

aplikovatelnost nařízení o dozoru, kterým se členský stát EU a všechny dotčené subjekty musí řídit.  

V tomto případě jsou některá ustanovení skutečně přímo aplikovatelná bez nutnosti provedení 

do vnitrostátního právního řádu, např. úkoly hospodářských subjektů v souvislosti s výrobky, na které 

se vztahují některé harmonizační právní předpisy EU, přeshraniční vzájemná pomoc. Další 

ustanovení jsou již v národním právním řádu zakotvena, např. určení orgánů dozoru nad trhem 

s nepotravinářskými výrobky, stanovení většiny požadovaných kompetencí dozorových orgánů nad 

trhem s nepotravinářskými výrobky, určení dozorového orgánu pro kontrolu výrobků vstupujících na 

trh EU, povinnost spolupráce mezi dozorovými orgány.  

Řada ustanovení by však nemohla být řádně realizována a jejich plnění by nemohlo být vynucováno, 

např. nebyl by zřízen jednotný styčný úřad, nebyl by sjednocen minimální rozsah pravomocí orgánu 

dozoru, nebyla by zajištěna odpovídající úroveň spolupráce mezi orgány dozoru a výměna informací 

mezi orgány dozoru nad trhem a orgány celní správy. Nebyly by stanoveny sankce pro hospodářské 

subjekty za porušení plnění povinností stanovených nařízením o dozoru.    

2.2. nelegislativní řešení 

Další variantou je nelegislativní opatření, které je však možné pouze v některých případech. Jednalo 

by se zejména o využití formy usnesení vlády, např. při jmenování ústředního styčného úřadu, 

povinnosti dotčených rezortů a dozorových orgánů spolupracovat, nebo např. pro účely zřízení 

mezirezortní pracovní skupiny pro dozor nad trhem s nepotravinářskými výrobky za účelem posílení 

vzájemné spolupráce na vnitrostátní úrovni a výměny informací.  

Další využitelnou formou by bylo zpracování návodů, doporučení nebo metodiky k vybraným 

problémům, které se při dozoru nad trhem s nepotravinářskými výrobky mohou vyskytnout. Nicméně 

i v tomto případě by vznikl problém s odpovědností za vypracování takových dokumentů a s jejich 

obsahem. V případě jejich zpracování by se však jednalo o nezávazné dokumenty, které by mohly 

být dozorovými orgány využívány, ale nebylo by možné jejich používání vynucovat.   

Řada ustanovení by však nemohla být řádně realizována a jejich plnění by nemohlo být vynucováno, 

např. nebyl by sjednocen minimální rozsah pravomocí orgánů dozoru, nebyla by zajištěna jednotná 

úroveň výměny informací mezi orgány dozoru nad trhem a orgány celní správy. Nebyly by stanoveny 

sankce pro hospodářské subjekty za porušení plnění povinností stanovených nařízením o dozoru. 

2.3. legislativní řešení  

Třetí možnou variantou je legislativní řešení, tedy zakotvení nezbytných ustanovení nutných pro 

realizaci nařízení o dozoru do vnitrostátního právního řádu. V případě této varianty by byly 

odstraněny všechny nedostatky uvedené v odst. 2.1. a 2.2. a nařízení o dozoru by bylo v plném 

rozsahu aplikovatelné na vnitrostátní úrovni. Při úvaze o implementaci, národního právního řádu byly 

identifikovány tyto subvarianty: 

2.3.1. novelizace obecné právní úpravy 

Vzhledem k tomu, že řada ustanovení nařízení o dozoru je již obsažena v národním právním řádu, 

a to v obecných právních předpisech, mezi zvažované varianty patří případná novelizace této 

obecné právní úpravy, konkrétně: 

- zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění zákona č. 183/2017 Sb., 
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- zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, ve znění zákonů 

č. 173/2018 Sb. a č. 285/2018 Sb. 

2.3.2. novelizace zákonů č. 90/2016 Sb. a č. 22/1997 Sb.  

Další zvažovanou variantou je případná novelizace právní úpravy v gesci Ministerstva průmyslu 

a obchodu, konkrétně:  

- zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 

ve znění zákonů pozdějších předpisů,   

- zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

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

o obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších předpisů. 

Zákony č. 90/2016 Sb. a č. 22/1997 Sb. souvisí s harmonizovanou právní úpravou při uvádění 

výrobků na trh a zohledňují nový legislativní rámec (NLF – New Legislative Framework) včetně 

nařízení (ES) č. 765/2008. Zákon č. 102/2001 Sb. je transpozičním předpisem ke směrnici 

Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků. 

2.3.3. novelizace jednotlivých zákonů upravujících kompetence a pravomoci 

jednotlivých dozorových orgánů 

Zvažovanou variantou implementace nařízení o dozoru byla novelizace jednotlivých zákonů, kterými 

se stanoví kompetence a pravomoci dozorových orgánů nad trhem s nepotravinářskými výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry. 

V daném případě je nutné vycházet z gescí přijatých k jednotlivým právním předpisům uvedeným 

v příloze I k nařízení o dozoru a způsobu jejich implementace do vnitrostátního právního řádu. 

Jednalo by se např. o tyto zákonné normy: 

- zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 

ve znění zákonů pozdějších předpisů,  

- zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, resp. nový zákon o stavebních výrobcích; 

- zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů, 

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

- zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění pozdějších předpisů, 

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

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

pozdějších předpisů, 

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

předpisů, 

- zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů, 

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

- zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 

skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, 
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- zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení zemědělských půd (zákon 

o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů, 

- zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.  

2.3.4. nová právní úprava - zákon o dozoru nad trhem s výrobky 

Zvažovanou variantou je zpracování nového zákona o dozoru nad trhem s výrobky. Na vnitrostátní 

úrovni neexistuje zákonná úprava jednotně upravující dozor nad trhem s výrobky spadajícími 

do harmonizované sféry. Jak uvedeno výše, dozor je upraven separátně v řadě právních předpisů, 

a k jeho sjednocení nedošlo ani přijetím kontrolního řádu. Kontrolní řád obsahuje ustanovení obecné 

povahy platné pro všechny typy kontrol včetně dozoru nad trhem s výrobky v oblasti harmonizované 

sféry a jeho ustanovení jsou platná pro všechny orgány dozoru, ale logicky nemůže obsahovat 

specifická ustanovení vztahující se k dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované 

sféry. Navíc se jedná o vnitrostátní procesní úpravu, která nenavazuje na právní úpravu EU, i když 

v případě nařízení o dozoru s ní není v rozporu.  

Nová zákonná úprava by implementovala nařízení o dozoru se zohledněním již platné vnitrostátní 

obecné procesní úpravy a stanovila by jednotná pravidla pro dozor nad trhem s výrobky spadajícími 

do harmonizované sféry. Nová právní úprava by byla jasná a jednotná jak pro orgány dozoru, tak 

i pro hospodářské subjekty.  

Vedle části obsahující ustanovení týkající se dozoru nad trhem s výrobky spadajícími 

do harmonizované sféry by musela nová právní obsahovat další části, kterými by byla upravena nebo 

odstraněna v některých zákonech ta ustanovení o dozoru, která by byla duplikátními k ustanovením 

nové zákonné úpravy, nebo by byla s ní v rozporu, nebo by muselo dojít k jejich přeformulování.  

V případě této varianty by byly implementovány následující aspekty nařízení o dozoru: 

- stanovení dalších pravomocí dozorovým orgánům v souladu s nařízením o dozoru. Práva 

a povinnosti dozorových orgánů jsou již dnes stanoveny v národním právním řádu, ale rozsah 

není jednotný a některé pravomoci bude nutno doplnit, např. pravomoc požadovat odstranění 

obsahu odkazujícího na související výrobky z on-line rozhraní nebo zobrazení varování 

konečným uživatelům v okamžiku přístupu do on-line prostředí, pravomoc požadovat 

od poskytovatelů služeb informační společnosti omezení přístupu k on-line prostředí, 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů informace o dodavatelsko-odběratelském 

řetězci, množství výrobků na trhu, nebo pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů 

informace nutné ke zjištění vlastnictví webových stránek, 

- stanovení seznamu opatření, která mohou být orgány dozoru ukládána, 

- povinnost používat ICSMS, 

- zakotvení instituce ústředního styčného úřadu (Single Liason Office – SLO) a stanovení jeho 

úkolů, stejně jako povinnost dozorových orgánů v oblasti dozoru nad trhem s výrobky 

s ústředním styčným úřadem spolupracovat, 

- stanovení možnosti pro všechny orgány dozoru žádat úhradu za zkoušky, skladování 

a manipulaci s odebranými vzorky výrobku v případě, že výrobek nebude splňovat požadavky 

právního předpisu, 
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- stanovení odpovědnosti za zpracování vnitrostátní strategie dozoru nad trhem a za její 

následné vyhodnocení a aktualizace, zveřejnění souhrnu a povinnosti spolupráce orgánů 

dozoru při jejím zpracování a dodání podkladů k jejímu zpracování, 

- stanovení povinnosti o vzájemné informovanosti dozorových orgánů nad trhem s výrobky 

a orgánů celní správy, 

- jednotný postup a rozsah informací předávaných ze strany celních úřadů orgánům dozoru nad 

trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry.  

V tomto případě je nutné mít na paměti, že dozor nad trhem je výlučnou pravomocí členských států 

EU a pouze členský stát EU může svým orgánům dozoru ukládat úkoly a stanovovat povinnosti. 

Skutečný výkon dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry je prováděn 

v členských státech EU orgány dozoru, které určí každý členský stát EU. Orgány dozoru 

v jednotlivých členských státech EU plní stanovené povinnosti, přičemž postupují podle vnitrostátní 

procesní právní úpravy.  

 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů  

varianta 2.1. – nulová 

Nařízení o dozoru obsahuje mnohá ustanovení, kterými se ukládají povinnosti členskému státu EU, 

a v případě nulové varianty by tyto povinnosti nebyly ve vnitrostátním právním řádu stanoveny, 

a nedošlo by tedy např. k adresnému určení odpovědnosti za plnění těchto povinností, nebo 

jmenování ústředního styčného úřadu (SLO), zpracování vnitrostátních strategií dozoru, povinnému 

používání ICSMS. Orgány dozoru by neměly stejný rozsah pravomocí a např. pravomoc přijmout 

opatření v případě elektronického obchodu by nebyla zakotvena vůbec. Stejně tak by nedošlo ani 

k nastavení jasných procedurálních pravidel, např. v případě koordinace dozoru nad trhem 

s nepotravinářskými výrobky, spolupráce s jinými členskými státy a EK, využívání ICSMS 

na vnitrostátní úrovni. Obtížná by byla rovněž realizace povinnosti stanovené dozorovým orgánům 

zavést mechanismy účinné vzájemné spolupráce, a to jak na národní úrovni, tak i úrovni EU. 

Nulová varianta je neakceptovatelná. V případě neprovedení implementace nařízení o dozoru 

do vnitrostátního právního řádu by tento právní předpis EU nebyl v úplnosti proveditelný 

na vnitrostátní úrovni, nebylo by možné žádoucím způsobem plnit povinnosti členského státu 

stanovené nařízením o dozoru, což by v důsledku mohlo vést k negativní reakci ze strany EK, 

ostatních členských států EU, ale také ze strany hospodářských subjektů, protože by vůči nim nebyly 

aplikovány obdobné postupy jako v ostatních členských státech EU. Byla by popřena i skutečnost, že 

dozor nad trhem s nepotravinářskými výrobky je výlučně v kompetenci členských států EU, což se 

podařilo při vyjednávání nařízení o dozoru uhájit.    

náklady - náklady na případné řízení o neplnění povinností stanovených členskému 

státu 

- zachování stávajícího stavu  

- rezignace na řešení identifikovaných problémů 

- riziko neplnění povinností stanovených členskému státu nařízením 

o dozoru 

- rozdílná úroveň pravomocí orgánů dozoru 

- přetrvávání nízké úrovně spolupráce orgánů dozoru na vnitrostátní 

úrovni 

- přetrvání nízké úrovně spolupráce s ostatními orgány dozoru a EK 
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- nepřenášení žádoucího rozsahu informací mezi orgány dozoru na 

vnitrostátní úrovni 

- riziko intervencí ze strany EK za neplnění povinností stanovených 

nařízením o dozoru 

- nezapracování povinností hospodářských subjektů a nestanovení sankcí 

za jejich neplnění při nedodržení povinností stanovených nařízením 

o dozoru 

- nezajištění jednotného postupu vůči hospodářským subjektům na 

vnitrostátní úrovni a v jiných členských státech EU 

přínosy 

 

nezatížení právního řádu další regulací – žádné náklady na tvorbu 

právního předpisu 

 

varianta 2.2. – nelegislativní řešení 

Legislativní stav by v tomto případě zůstal nezměněn, tedy by v podstatě platila nulová varianta. 

Nedošlo by např. ke stanovení stejného minimálního rozsahu pravomocí orgánů dozoru, nebo 

by např. nebyla stanovena povinnost používat ICSMS. Obtížná by byla rovněž realizace povinnosti 

stanovené dozorovým orgánům zavést mechanismy účinné vzájemné spolupráce, a to jak na národní 

úrovni, tak i úrovni EU. Hospodářské subjekty by byly vystaveny postupům, které by nebyly 

v souladu s postupy aplikovatelnými v jiných členských státech EU. Nebyla by stanovena sankční 

ustanovení pro případy, kdy by hospodářské subjekty neplnily povinnosti stanovené nařízením 

o dozoru, protože toto může být uloženo pouze zákonem.  

náklady - zpracování nelegislativních opatření na úrovni ústředního orgánu státní 

správy (MPO)  

- zachování stávajícího právního stavu 

- rezignace na řešení některých identifikovaných problémů 

- riziko neplnění všech povinností stanovených členskému státu nařízením 

o dozoru 

- rozdílná úroveň pravomocí orgánů dozoru 

- omezený přenos informací mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni 

- přetrvávání nízké úrovně spolupráce orgánů dozoru na vnitrostátní 

úrovni 

- přetrvání nízké úrovně spolupráce s ostatními orgány dozoru a EK 

- riziko intervencí ze strany EK za neplnění povinností stanovených 

nařízením o dozoru  

- nezapracování povinností hospodářských subjektů a nestanovení sankcí 

za jejich neplnění 

- nezajištění jednotného postupu vůči hospodářským subjektům na 

vnitrostátní úrovni a v jiných členských státech EU 

- náklady na případné řízení o neplnění povinností stanovených členskému 

státu 

přínosy - nezatížení právního řádu další regulací – žádné náklady na tvorbu 

právního předpisu 

- zajištění plnění určitých povinností stanovených členskému státu 

nařízením o dozoru na centrální úrovni 

 

varianta 2.3. - legislativní řešení 

Tato varianta by vedla k plnému zajištění implementace nařízení o dozoru a stanovení odpovědnosti 

za plnění úkolů stanovených nařízením o dozoru. Byl by zřízen ústřední styčný úřad a právně 
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ukotvena jeho role v systému dozoru. Byla by stanovena povinnost vzájemné spolupráce všech 

orgánů v oblasti dozoru nad trhem s nepotravinářskými výrobky spadajícími do harmonizované sféry 

jak na vnitrostátní úrovni, tak i na úrovni EU. Zajištěna by byla jednotná prezentace dozoru nad trhem 

s nepotravinářskými výrobky spadajícími do harmonizované sféry směrem k ostatním členským 

státům EU a EK. Došlo by rovněž v zajištění výměny informací mezi všemi orgány dozoru nad trhem 

a orgány celní správy na vnitrostátní úrovni, a to zejména o kontrolovaných výrobcích vzhledem ke 

stanovení povinnosti používat ICSMS. Všechny orgány dozoru by měly zajištěny stejný minimální 

soubor pravomocí a byl by jasně stanoven soubor opatření, které mohou orgány dozoru přijímat 

v případě porušení požadavků harmonizačních právních předpisů EU. Byly by stanoveny sankce pro 

hospodářské subjekty za porušení povinností stanovených nařízením o dozoru.   

náklady - zpracování legislativních opatření na úrovni ústředního orgánu státní 

správy (MPO) ve spolupráci s ostatními zainteresovanými rezorty 

- zajištění vzájemné spolupráce na vnitrostátní úrovni 

- zřízení a zajištění činnosti ústředního styčného úřadu (SLO) 

přínosy - zajištění plnění povinností stanovených členskému státu EU nařízením 

o dozoru 

- stejná úroveň pravomocí orgánů dozoru 

- zajištění vzájemné spolupráce mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni  

- zřízení jednotného styčného úřadu 

- zajištění vzájemné spolupráce a koordinace spolupráce a činnosti mezi 

orgány dozoru na úrovni EU 

- zajištění přenosu informací mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni 

- eliminace rizika intervencí ze strany EK za neplnění povinností 

stanovených nařízením o dozoru 

- zapracování povinností hospodářských subjektů a stanovení sankcí za 

jejich neplnění 

- zajištění jednotného postupu vůči hospodářským subjektům na 

vnitrostátní úrovni a v jiných členských státech EU 

 

subvarianta 2.3.1. - novelizace obecné právní úpravy 

Obecné procesní právní předpisy (správní řád, kontrolní řád, zákon o odpovědnosti za přestupky) 

mají obecný charakter, administrativní postupy zde popsané jsou obecně platné a platí pro jakýkoliv 

typ kontroly, pro následně ukládané opatření a řešení porušení povinnosti stanovené zákonnou 

úpravou. V případě případné implementace nařízení o dozoru by muselo dojít ke stanovení výjimek 

pro dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry nebo vložení zvláštních 

ustanovení aplikovatelných pouze pro případ dozoru nad trhem s výrobky spadajícími 

do harmonizované sféry. Tímto přístupem by byl narušen koncept obecné právní úpravy, byl by 

porušen horizontální princip obecné právní úpravy a obecná právní úprava by se stala méně 

srozumitelnou a přehlednou, přičemž některá ustanovení by nebylo možné v těchto obecných 

procesních právních předpisech vůbec provést, např. zřízení ústředního styčného úřadu, nebo 

stanovení sankcí pro hospodářské subjekty v případě neplnění požadavků stanovených nařízením 

o dozoru.  

Z výše uvedených důvodů byla tato subvarianta odmítnuta již na začátku úvah o způsobu 

implementace nařízení o dozoru. 

náklady - zpracování novel obecných procesních právních předpisů platných pro 

všechny typy kontrol  
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- stanovení výjimek z obecně platných procesních právních předpisů 

- narušení koncepčnosti obecné procesní právní úpravy a znepřehlednění 

procesní právní úpravy 

- nezapracování povinností hospodářských subjektů a nestanovení sankcí 

za jejich neplnění 

- riziko neplnění všech povinností stanovených členskému státu 

- riziko intervencí ze strany EK za neplnění povinností stanovených 

nařízením o dozoru 

přínosy - zajištění plnění určitých povinností stanovených členskému státu nařízením 

o dozoru na centrální úrovni 

 

subvarianta 2.3.2. - novelizace právní úpravy zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 90/2016 Sb. nebo 

zákona č. 102/2001 Sb.  

Při posuzování této varianty byl identifikován zásadní problém, který je spojený s působností zákona 

č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. a s působností nařízení o dozoru.  

Podle § 1 zákona č. 90/2016 Sb. „tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie 

o společném rámci pro uvádění výrobků na trh38 a upravuje postup státních orgánů při ochraně trhu 

před výrobky, které by mohly ohrozit život, zdraví, majetek nebo životní prostředí nebo jiný veřejný 

zájem“, přičemž, podle § 2, „tento zákon zapracovává předpisy Evropské unie v oblasti dodávání 

výrobků na trh vydávané v návaznosti na předpis Evropské unie o společném rámci pro uvádění 

výrobků na trh a k výrobkům, které jsou v souladu s těmito předpisy stanoveny nařízeními vlády,“. 

Jedná se o 12 právních předpisů EU uvedených v poznámce pod čarou č. 2 zákona č. 90/2016 Sb., 

tedy o podstatně užší rozsah působnosti než u nařízení u dozoru, které v příloze I obsahuje seznam 

70 právních předpisů EU. V případě novelizace tohoto zákona by tedy muselo dojít k rozšíření jeho 

působnosti, nebo by případná novelizace byla aplikovatelná jen s ohledem na působnost tohoto 

zákona, tedy na 12 právních předpisů EU. Případné rozšíření působnosti tak, aby korespondovala 

s působností nařízení o dozoru, je s ohledem na § 1 zákona č. 90/2016 Sb., v podstatě nemožné, neboť 

i v odst. 5 preambule rozhodnutí 2008/768/ES, které je do národního implementováno tímto 

zákonem, je jasně deklarováno, že „specifické potřeby odvětví však mohou být důvodem k jiným 

způsobům regulace. Tak je tomu zejména v případech, kdy je dané odvětví již komplexně právně 

upraveno, jak je tomu např. v oblasti krmiv a potravinářství, kosmetických a tabákových výrobků, 

společné organizace trhu se zemědělskými výrobky, zdraví rostlin a ochrany rostlin, lidské krve 

a tkání a humánních a veterinárních léčivých přípravků nebo chemických přípravků, a v případech, 

kdy potřeby daného odvětví vyžadují konkrétní úpravu společných zásad a referenčních ustanovení, 

jako je tomu například v oblasti zdravotnických prostředků, stavebních výrobků a námořního 

vybavení.“, což je zákonem č. 90/2016 Sb. respektováno. V případě novelizace ustanovení o dozoru 

v zákoně č. 90/2016 Sb. by se novelizovaná ustanovení o dozoru vztahovala pouze na kontrolu 

výrobků, které spadají do působnosti zákona č. 90/2016 Sb. Požadavky na ostatní výrobky upravují 

jiné právní předpisy, např. sektor kosmetických přípravků upravuje zákon o ochraně veřejného zdraví 

(gesce Ministerstvo zdravotnictví), sektor hnojiv zákon o hnojivech (gesce Ministerstvo 

zemědělství), sektor odpadů (gesce Ministerstvo životního prostředí), označování pneumatik (gesce 

Ministerstva dopravy). Případná snaha přizpůsobit působnost zákona č. 90/2016 Sb. působnosti 

nařízení o dozoru by vedla k popření předmětu tohoto zákona, právní úprava by se stala jen obtížně 

srozumitelnou a zmatečnou.  

                                                           
38 Rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o zrušení 

rozhodnutí Rady 93/465/EHS. 
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Zákon č. 22/1997 Sb., upravuje požadavky na technické předpisy a technické dokumenty, požadavky 

na státní zkušebnictví a posuzování shody a akreditaci subjektů pro posuzování shody. V případě 

výrobků upravuje tento zákon v návaznosti na přímo použitelný předpis EU39 výkon státní správy 

v souvislosti s uváděním a dodáváním stavebních výrobků vymezených přímo použitelným 

předpisem EU pro stavební výrobky na trh, včetně dozoru nad plněním povinností stanovených přímo 

použitelným předpisem pro stavební výrobky a ukládání sankcí za jejich porušení pouze pro stavební 

výrobky. V legislativním procesu je návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb 

a o změně některých zákonů, v jehož důsledku se navrhuje vypuštění sektoru stavebních výrobků 

z působnosti zákona č. 22/1997 Sb. Dále zákon č. 22/1997 Sb. upravuje dozor nad tím, zda stanovené 

výrobky jsou uváděny a dodávány na trh nebo do provozu v souladu s požadavky stanovenými tímto 

zákonem, a zda výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE podle nařízení (ES) 

č. 765/2008. Za stanovené výrobky se podle § 12 odst. 1 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. považují 

„výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterých proto musí být 

posouzena shoda“. Ve srovnání s působností nařízení o dozoru se jedná o velmi úzkou působnost 

(nad oprávněným označováním značkou CE, kontrola informací a dokumentů, týkající se posuzování 

shody tohoto výrobku, technické dokumentace a protokolů o zkouškách u stanovených výrobků 

a dozor nad stavebními výrobky), a to u výrobků, které nespadají do působnosti zákona č. 90/2016 

Sb. Předmět a působnost zákona č. 22/1997 Sb. nekoresponduje s předmětem a působností nařízení 

o dozoru, a v případě novelizace by muselo dojít k jejich úpravě, což by vedlo k tak výrazné úpravě 

zákona, kdy by byl popřen předmět a působnost zákona č. 22/1997 Sb. 

Druhým zásadním problémem v případě novelizace zákonů č. 22/1997 Sb. a č. 90/2016 Sb. je 

zakomponování ustanovení obecného charakteru, jako je např. zřízení ústředního styčného úřadu, 

zpracování vnitrostátních strategií dozoru, povinnost spolupráce mezi dozorovými orgány a orgány 

celní správy nebo povinnost používat ICSMS, kdy ani jeden z těchto předpisů se nejeví vhodným pro 

zakomponování takových ustanovení. Důvodem je i to, že dozor nad trhem se v obou případech řeší 

pouze ve vztahu k definované působnosti jednotlivých zákonů, a nikoliv z hlediska dozoru nad trhem 

s nepotravinářskými výrobky spadajícími do harmonizované sféry obecně a ve vztahu ke všem 

příslušným dozorovým orgánům. Bylo by nutné vyřešit stanovení jednotných pravomocí pro všechny 

dozorové orgány nad trhem s nepotravinářskými výrobky spadajícími do harmonizované sféry, kdy 

by muselo dojít rovněž k novelizaci těch zákonů, kterými se stanoví pravomoci příslušných 

dozorových orgánů. V daném případě nelze počítat s tím, že by se toto mohlo vyřešit novelizací 

právní úpravy s obecnou působností, zejména zákonem o kontrole, který se vztahuje na celou oblast 

kontroly a všechny její typy včetně kontrol výrobků, tedy dozoru nad trhem s výrobky, kdy tato 

subvarianta byla navíc vyhodnocena jako neakceptovatelná.  

Zákon č. 102/2001 Sb. se vztahuje na celou výrobkovou sféru ve vztahu k bezpečnosti výrobků, 

a jeho ustanovení platí, pokud zvláštní právní úprava neobsahuje speciální relevantní úpravu. Zákon 

určuje MPO jako kompetentní úřad státní správy ve vztahu k systému Safety Gate - RAPEX 

a obsahuje ustanovení o dozoru v oblasti bezpečnosti výrobků. Vzhledem k působnosti zákona 

o obecné bezpečnosti výrobků by mohla být zakomponována ustanovení nařízení o dozoru. Ovšem 

tímto by došlo k situaci, že na vnitrostátní úrovni by byla působnost právního předpisu stanovujícího 

požadavky na dozor nad trhem s výrobky širší než v případě nařízení o dozoru, která je ve srovnání 

s působností zákona o obecné bezpečnosti výrobků užší. Například povinnost orgánů dozoru používat 

ICSMS nebo zřízení a činnost ústředního styčného úřadu by se vztahovala na dozor nad celou 

výrobkovou sférou. Rovněž by bylo nutné vyřešit odchylky, které by musely být nastaveny pro oblast 

                                                           
39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32011R0305&qid=1569403006387&from=CS 
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dozoru nad výrobky spadajícími do harmonizované sféry. V tomto případě by byla nezbytná 

notifikace návrhu takové právní úpravy EK jako technického právního předpisu40. Z hlediska dozoru 

by se tak zákon o obecné bezpečnosti výrobků stal málo srozumitelným a nepřehledným. 

náklady - zpracování novel zákona č. 22/1997 Sb. a zákona č. 90/2016 Sb. nebo 

zákona č. 102/2001 Sb.    

- nutnost změny působnosti předmětných právních předpisů, které se liší 

od působnosti nařízení o dozoru 

- narušení koncepčnosti stávající právní úpravy a její znepřehlednění 

- nezapracování povinností hospodářských subjektů a nestanovení sankcí 

za jejich neplnění 

- riziko neplnění všech povinností stanovených členskému státu 

- riziko intervencí ze strany EK za neplnění povinností stanovených 

nařízením o dozoru 

- nutnost notifikace navržené právní úpravy jako technického předpisu EK 

v případě novely zákona o obecné bezpečnosti výrobků 

přínosy - zajištění částečného plnění určitých povinností stanovených členskému 

státu nařízením o dozoru na centrální úrovni 

 

varianta 2.3.3. - novelizace jednotlivých zákonů upravujících kompetence a pravomoci jednotlivých 

dozorových orgánů  

Při zvolení této varianty by byly adaptovány všechny předpisy, které adaptují nebo implementují 

harmonizační právní předpisy EU uvedené v příloze I k nařízení o dozoru, a současně stanoví 

požadavky na dozor nad trhem pro konkrétní výrobky, pokud jde o pravomoci a povinnosti 

jednotlivých orgánů dozoru nad trhem s nepotravinářskými výrobky. V daném případě existují dvě 

možnosti: 

a) adaptace relevantních právních předpisů jednotlivými gesčními rezorty, nebo 

b) jeden změnový zákon zpracovaný MPO za spolupráce všech zainteresovaných rezortů, 

kterým by byla upravena ustanovení týkající se dozoru nad trhem s výrobky v oblasti 

harmonizované sféry.  

V případě možnosti a) by nebylo možné zaručit nezbytný rozsah a jednotnou úroveň implementace 

nařízení o dozoru, a nelze ani zaručit, že by případné jednotlivé právní úpravy nabyly účinnosti ve 

stejnou dobu. Rovněž by zůstala otevřená otázka implementace některých obecných ustanovení 

platných pro všechny dozorové orgány, např. určení ústředního styčného úřadu a stanovení jeho 

činnosti, zpracování vnitrostátních strategií dozoru, nebo nastavení mechanismu vzájemné 

spolupráce a výměny informací jak na vnitrostátní úrovni, tak i úrovni EU. Problémy s případnou 

implementací prostřednictvím zákona č. 22/1997 Sb., zákona č. 90/2016 Sb. nebo zákona č. 102/2001 

Sb. jsou popsány v odstavci 2.3.2. Dalším rizikem je opakování stávající situace s neprovedením 

implementace nařízení (ES) č. 765/2008, kdy by mohlo dojít k implementaci pouhým odkazem na 

nařízení dozoru prostřednictvím poznámky pod čarou, nebo by implementace mohla být provedena 

nesprávně. V tomto případě hrozí rovněž riziko prodlevy v případě novelizace související právní 

úpravy, kdy v případě implementace by se mohl lišit rozsah pravomocí dozorových orgánů, nebo 

i rozsah opatření, která by mohly orgány dozoru ukládat. Tedy by opět nedošlo k vyjasnění právní 

úpravy v oblasti dozoru ke stejnému datu. V některých případech by došlo k opakování stejných 

ustanovení v dotčené novelizované právní úpravě. 

                                                           
40 Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v 

oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti 
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V případě možnosti b) by došlo k jednotnému způsobu implementace a rozsah pravomocí 

dozorových orgánů, nebo i rozsah ukládaných opatření by byl ke stejnému datu jednotný. Tato 

varianta však neřeší implementaci některých obecných ustanovení, např. jmenování ústředního 

styčného úřadu, odpovědnost za zpracování a vyhodnocení vnitrostátní strategie dozoru, povinnost 

používat ICSMS všemi orgány dozoru, nebo nastavení mechanismu spolupráce mezi dozorovými 

orgány. Nelze také opomenout skutečnost, že ve většině novelizovaných předpisů se bude opakovat 

více méně stejný text (stejná ustanovení ve více právních předpisech).  

a) implementace relevantních právních předpisů jednotlivými gesčními rezorty 

náklady - zpracování novel právních předpisů pro oblast výrobků spadajících do 

harmonizované sféry  

- nutnost změny působnosti předmětných právních předpisů, které se liší od 

působnosti nařízení o dozoru 

- znepřehlednění procesní právní úpravy 

- náklady na zajištění vzájemné spolupráce na vnitrostátní úrovni 

- odlišná míra implementace nařízení o dozoru v jednotlivých právních 

předpisech 

- časový nesoulad nabytí účinnosti souvisejících novel zákonů 

přínosy - omezený přínos, neboť by mohla vést k zajištění plnění určitých povinností 

stanovených členskému státu nařízením o dozoru, ale nebude zaručena 

jednotná implementace.  

 

b) jeden změnový zákon zpracovaný MPO za spolupráce všech zainteresovaných rezortů, 

kterým by byla upravena ustanovení týkající se dozoru nad trhem s výrobky v oblasti 

harmonizované sféry 

náklady - zpracování novel právních předpisů pro oblast výrobků spadajících do 

harmonizované sféry  

- nutnost změny působnosti předmětných právních předpisů, které se liší od 

působnosti nařízení o dozoru 

- znepřehlednění procesní právní úpravy 

- zajištění vzájemné spolupráce na vnitrostátní úrovni  

přínosy - omezený přínos, neboť by mohla vést k zajištění plnění určitých 

povinností stanovených členskému státu nařízením o dozoru, ale nebude 

zaručena jednotná implementace.  

 

varianta 2.3.4. – nová právní úprava 

Tato varianta by vedla k plnému zajištění implementace nařízení o dozoru a stanovení odpovědnosti 

za plnění úkolů stanovených nařízením o dozoru při zohlednění vnitrostátní obecné procesní úpravy. 

Byl by zřízen ústřední styčný úřad, právně ukotvena jeho role v systému dozoru a stanovena 

povinnost spolupráce všech orgánů v oblasti dozoru nad trhem s nepotravinářskými výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry jak na vnitrostátní úrovni, tak i na úrovni EU. Zajištěna by byla 

jednotná prezentace dozoru nad trhem s nepotravinářskými výrobky spadajícími do harmonizované 

sféry směrem k ostatním členským státům EU a EK. Došlo by rovněž v zajištění vzájemné výměny 

informací mezi všemi orgány dozoru nad trhem a orgány celní správy na vnitrostátní úrovni, zejména 

vzhledem ke stanovení povinnosti používat ICSMS. Všechny orgány dozoru by měly zajištěny stejný 

minimální soubor pravomocí a byl by jasně stanoven soubor opatření, která mohou orgány dozoru 

ukládat v případě porušení požadavků právních předpisů. Byly by stanoveny sankce pro hospodářské 

subjekty za porušení povinností stanovených nařízením o dozoru.   
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V případě nového zákona by v daném případě nebylo nutné zpracovávat věcný záměr zákona 

v souladu s Legislativními pravidly vlády41, protože se bude jednat o návrh právního předpisu 

adaptujícího právo EU, konkrétně nařízení o dozoru.  

náklady - zpracování legislativních opatření na úrovni ústředního orgánu státní 

správy (MPO) ve spolupráci s ostatními zainteresovanými rezorty 

- zajištění vzájemné spolupráce na vnitrostátní úrovni 

- zřízení a zajištění činnosti ústředního styčného úřadu (SLO)  

přínosy - zajištění plnění povinností stanovených členskému státu EU nařízením 

o dozoru 

- stejná úroveň pravomocí orgánů dozoru 

- zajištění vzájemné spolupráce mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni  

- zřízení jednotného styčného úřadu (SLO) 

- zajištění vzájemné spolupráce a koordinace spolupráce a činnosti mezi 

orgány dozoru na úrovni EU 

- zajištění přenosu informací mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni 

- eliminace rizika intervencí ze strany EK za neplnění povinností 

stanovených nařízením o dozoru 

- zapracování povinností hospodářských subjektů a stanovení sankcí za 

jejich neplnění 

- zajištění jednotného postupu vůči hospodářským subjektům na 

vnitrostátní úrovni a v jiných členských státech EU 

 

V případě této subvarianty je však potřebné zvážit působnost nového právního předpisu. Nařízení 

o dozoru řeší primárně dozor nad výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Avšak ustanovení 

o kontrole výrobků vstupujících na trh EU se vztahují na celou výrobkovou sféru. Principy kontroly 

nad trhem s výrobky jsou ve své podstatě totožné, ať se již jedná o výrobky spadající 

do harmonizované sféry nebo o všechny výrobky obecně. Navíc nelze opomenout skutečnost, že 

samotné nařízení o dozoru bylo inspirováno návrhem nařízení EP a Rady o dozoru nad trhem 

s výrobky předloženým EK v roce 2013, kdy hlavním cílem bylo podstatně zjednodušit rámec EU 

pro dozor nad trhem v oblasti nepotravinářských výrobků prostřednictvím snížení počtu právních 

předpisů obsahujících pravidla dozoru nad trhem a vytvořit jednosložkový systém, ve kterém by byla 

všechna pravidla spojena do jediného nástroje. Tento cíl se nepodařilo naplnit, neboť projednávání 

výše uvedeného návrhu právního předpisu EU se nepodařilo dokončit a v roce 2020 bude tento návrh 

stažen z legislativního procesu. Nařízení o dozoru neodstraňuje existenci vícesložkového systému 

                                                           
41 Čl. 3 

(1) Věcný záměr zákona (dále jen „věcný záměr“) vypracovávají ministerstva a jiné ústřední orgány státní správy 

a předkládají jej k projednání vládě před vypracováním návrhu zákona, a to v případě, že věcný záměr je obsažen v plánu 

legislativních prací vlády. 

(2) Do plánu legislativních prací vlády se věcný záměr zařadí, jestliže a) dosavadní zákon má být nahrazen koncepčně 

novou zákonnou úpravou, nebo b) obsah návrhu zákona má spočívat v úpravě věcí, které dosud nejsou v právním řádu 

upraveny. 

(3) Do plánu legislativních prací vlády se věcný záměr nezařadí, i když jsou splněny podmínky podle odstavce 2, jestliže 

převážná část obsahu návrhu zákona bude zajišťovat implementaci práva Evropské unie. 

(4) Pokud vláda pověřila příslušného člena vlády koordinační a informační funkcí (dále jen „koordinační funkce") ve 

vztahu k jinému ústřednímu orgánu státní správy, postupuje tento jiný ústřední orgán při vypracování věcného záměru 

v součinnosti 

a) s ministerstvem, v jehož čele je ministr pověřený koordinační funkcí, nebo  

b) s Úřadem vlády v případech, kdy je koordinační funkcí pověřen předseda vlády nebo ministr, který není pověřen 

řízením ministerstva, (dále jen „koordinující úřad“). 
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kontrol ve výrobkové sféře na úrovni EU, a tím i v členských státech EU, i když k tomuto kroku 

neexistují objektivní důvody. Je tedy oprávněné zvážit působnost zákona o dozoru na vnitrostátní 

úrovni a posoudit dopady případného rozšíření působnosti nové právní úpravy ve srovnání 

s nařízením o dozoru na celou výrobkovou sféru: 

a) dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry  

V tomto případě bude zákon o dozoru pokrývat oblast dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do 

harmonizované sféry, a tedy jeho působnost bude ve shodě s působností nařízení o dozoru.  Bude 

pokryta pouze část z celé výrobkové sféry, i když většinová. I v tomto případě však bude nutné 

aplikovat ustanovení zákona o obecné bezpečnosti výrobků, neboť tento zákon se vztahuje na všechny 

výrobky bez ohledu na to, zda jsou neharmonizované či harmonizované. Důvodem je, že 

harmonizační právní předpisy nestanovují požadavky na všechny parametry dotčených výrobků, 

a v případě posuzování parametru výrobku, který není požadavky harmonizačního právního předpisu 

EU upraven, se použije právní předpis, který se obecně vztahuje na všechny výrobky z hlediska 

zajištění jejich bezpečnosti pro konečného uživatele.  

Bylo by nutné vyřešit situaci, kdy ustanovení nařízení o dozoru pokrývají celou výrobkovou sféru, 

tedy ustanovení o dozoru nad výrobky vstupujícími na jednotný trh, tedy celní kontroly.  

Zákon o dozoru by byl čistě adaptační bez nutnosti notifikace EK. 

Zákon o dozoru by v tomto případě odstranil rozdílná pravidla v oblasti dozoru nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry stanovené přílohou I k příloze nařízení o dozoru, ale nedošlo by 

ke sjednocení základních pravidel dozoru nad trhem s celou výrobkovou sférou. Vedle systému 

dozoru nad trhem s harmonizovanými výrobky upravenými zákonem o dozoru bude existovat systém 

dozoru nad výrobky spadajícími do neharmonizované sféry, který je jen velmi stručně upraven 

v zákoně o obecné bezpečnosti výrobků.   

Zachování existence „vícesložkového“ systému dozoru nebude měnit nic na současném stavu.  

Nebude odstraněna situace, kdy základní postupy související s dozorem nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry budou uvedeny v zákonu o dozoru, ale v případě ostatních 

výrobků bude postup upraven v dalších právních předpisech a v zákoně o obecné bezpečnosti 

výrobků. V současné době se pro hodnocení výrobků používají různé požadavky a postupy 

v závislosti na kategorii dotčeného výrobku, a každý dozorový orgán musí určit kategorii výrobku, 

a podle toho zvolit vhodný postup v jiné zvláštní právní úpravě.  

náklady - zpracování legislativních opatření na úrovni ústředního orgánu státní 

správy (MPO) ve spolupráci s ostatními zainteresovanými rezorty 

- zajištění vzájemné spolupráce na vnitrostátní úrovni v oblasti dozoru nad 

výrobky spadajícími do harmonizované sféry 

- zřízení a zajištění činnosti ústředního styčného úřadu (SLO)  

přínosy - zajištění plnění povinností stanovených členskému státu EU nařízením 

o dozoru 

- stejná úroveň pravomocí orgánů dozoru pro oblast dozoru nad výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry 

- zajištění vzájemné spolupráce mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni  

- zřízení jednotného styčného úřadu 

- zajištění vzájemné spolupráce a koordinace spolupráce a činnosti mezi 

orgány dozoru na úrovni EU 

- zajištění přenosu informací mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni 
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- eliminace rizika intervencí ze strany EK za neplnění povinností 

stanovených nařízením o dozoru 

- zapracování povinností hospodářských subjektů a stanovení sankcí za 

jejich neplnění 

- zajištění jednotného postupu vůči hospodářským subjektům na 

vnitrostátní úrovni a v jiných členských státech EU 

- nebude potřeba návrh nové právní úpravy notifikovat EK jako 

technického předpisu 

- respektování názoru hospodářských subjektů 

- zajištění souladu data účinnosti vnitrostátní právní úpravy s datem vstupu 

v platnost nařízení o dozoru 
 

b) dozor nad trhem se všemi výrobky 

Zákon o dozoru by se v tomto případě vztahoval na celou výrobkovou sféru, což by snížilo nutnost 

rozlišovat mezi harmonizovanými a neharmonizovanými výrobky z hlediska procesního postupu 

s výjimkou případů, kdy je to nevyhnutelné při uplatňování určitých specifických ustanovení.  

V případě rozšíření působnosti zákona o dozoru na celou výrobkovou sféru by došlo ke zjednodušení 

legislativního rámce pro dozor nad trhem s výrobky. Nebylo by nutné upravovat postupy dozoru ve 

zvláštní právní úpravě stanovující požadavky na výrobky. Zvýšila by se úroveň spolupráce mezi 

jednotlivými orgány dozoru na vnitrostátní úrovni pro všechny výrobky, kdy by byla také působnost 

ústředního styčného úřadu rozšířena na vnitrostátní úrovni na celou výrobkovou sféru.     

Zákon o dozoru by v daném případě nebyl pouze adaptačním právním předpisem k nařízení o dozoru, 

ale došlo by k naplnění definice technického předpisu. Návrh takové nové právní úpravy by bylo 

nutné notifikovat EK jako technický předpis v souladu s výše uvedenou směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady (EU) 2015/1535. 

Zákon o dozoru s působností na celou výrobkovou sféru by odstranil rozdílná pravidla v oblasti 

dozoru nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované i neharmonizované sféry, i když určité 

specifické odlišnosti by musely zůstat zachovány. V zásadě by byl stanoven jednotný rámec pro dozor 

nad trhem s výrobky, který by usnadnil činnost orgánům dozoru. Byla by odstraněna ustanovení 

o dozoru v různých právních předpisech, která se překrývají, nebo opakují, a výsledkem by bylo 

jednotné uplatňování pravidel pro dozor nad trhem s výrobky.    

náklady - zpracování legislativních opatření na úrovni ústředního orgánu státní 

správy (MPO) ve spolupráci s ostatními zainteresovanými rezorty 

- zajištění vzájemné spolupráce na vnitrostátní úrovni  

- zřízení a zajištění činnosti ústředního styčného úřadu (SLO) 

- notifikaci návrhu právního předpisu EK jako technického předpisu podle 

směrnice (ES) 2015/1535 

- nerespektování názoru hospodářských subjektů 

přínosy - zajištění plnění povinností stanovených členskému státu EU nařízením 

o dozoru 

- stejná úroveň pravomocí orgánů dozoru pro oblast dozoru nad celou 

výrobkovou sférou  

- zajištění vzájemné spolupráce mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni  

- zřízení jednotného styčného úřadu 

- zajištění vzájemné spolupráce a koordinace spolupráce a činnosti mezi 

orgány dozoru na úrovni EU 

- zajištění přenosu informací mezi orgány dozoru na vnitrostátní úrovni 
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- eliminace rizika intervencí ze strany EK za neplnění povinností 

stanovených nařízením o dozoru 

- zapracování povinností hospodářských subjektů a stanovení sankcí za 

jejich neplnění 

- zajištění jednotného postupu vůči hospodářským subjektům na 

vnitrostátní úrovni  

- pozdější vstup v účinnost vnitrostátní právní úpravy ve srovnání s datem 

vstupu v platnost nařízení o dozoru 

 

Budoucí působnost nové právní úpravy byla projednána se zástupci hospodářských subjektů, kteří 

souhlasili se zpracováním nové právní úpravy, ale jednoznačně odmítli rozšířit vnitrostátní úpravu na 

celou výrobkovou sféru a trvají na shodné působnosti s působností nařízení o dozoru. Jedním 

z problémů byla i skutečnost, že hospodářské subjekty mají problém s rozlišováním 

harmonizovaných a neharmonizovaných výrobků.  

V případě orgánů dozoru nebylo vyjádření jednoznačné. Orgány dozoru spatřují výhody v rozšíření 

působnosti na celou výrobkovou sféru, ale k vyhodnocení by potřebovaly více času. Některé orgány 

dozoru uváděly, že jejich kompetence se týká pouze kontrol výrobků spadajících do harmonizované 

oblasti, a tedy působnost nové vnitrostátní právní úpravy pouze na výrobky spadající 

do harmonizované pro ně nepředstavuje problém. Rovněž byl zaznamenán problém s rozlišováním 

harmonizovaných a neharmonizovaných výrobků.  

Diskuse o harmonizované a neharmonizované sféře indikuje problém v oblasti znalostí právní úpravy 

stanovující požadavky na výrobky. Problém s rozlišením toho, zda výrobek spadá do harmonizované 

nebo neharmonizované sféry není spojen s dodatečnými finančními dopady. Jedná se ale o potřebu 

zvyšovat informovanost hospodářských subjektů a odborné znalosti pracovníků orgánů dozoru.  

3.2 Vyhodnocení variant 

Pro účely vyhodnocení jednotlivých variant byla použita multikriteriální analýza (MCA Multicriterial 

Analysis), kdy přínosy a náklady jsou vyjádřeny pouze kvalitativně.  

Kvantitativní kritéria jsou v tomto případě obtížně použitelná a aplikovatelná pro hodnocení 

jednotlivých variant, resp. subvariant, protože buď nejsou v současné době k dispozici, např. 

technická data a požadavky pro vytvoření rozhraní pro propojení informačních systémů orgánů 

dozoru a ICSMS, nebo případná data nejsou dostatečně přesná a jednalo by se o velmi hrubé odhady. 

Pokud byly k dispozici kvantitativní relevantní údaje, byly v hodnocení dopadů použity, např. počty 

oznámených nebezpečných výrobků v systému Safety Gate – RAPEX, nebo počty informací 

vložených do ICSMS.    

Předem jsou definována jednotlivá kritéria, která jsou srovnávána. Jednotlivá kritéria mají stejnou 

váhu. Tato kritéria jsou bodována bodovou škálou 0 až 5. Číslice 5 vyjadřuje nejvyšší vhodnost 

varianty s ohledem na účel návrhu nové právní úpravy. Jako kritéria byla vybrána: 

K1 - administrativní zátěž pro hospodářské subjekty  

Kritérium vyjadřuje, jak vysokou administrativní zátěž pro podnikatele navrhované řešení 

představuje. Může se jednat o stanovení nových povinností, např. informačních. Hodnota 5 vyjadřuje 

nízkou míru administrativní zátěže. 

K2 - náklady na státní rozpočet 

Kritérium vyjadřuje, zda realizace navrhovaného řešení představuje zvýšení nákladů na straně státu, 

tedy náklady, které musí vynaložit orgány dozoru. Například se jedná o finanční náklady zřízení 
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nových pracovních míst v souvislosti s nárůstem agendy nebo se stanovením nových povinností, nebo 

náklady na vytvoření nového IT nástroje. Hodnota 5 bodů vyjadřuje nízké požadavky na náklady 

státního rozpočtu. 

K3 - koncepčnost řešení 

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry zapadá určité řešení do širšího kontextu právní úpravy. V daném 

případě se jedná rovněž o posouzení zajištění vzájemné spolupráce či součinnosti nebo vzájemné 

sdílení informací, postupů, metodik, a tak zajištění co možná nejjednotnějšího výkonu kontrolní 

činnosti a nepřekrývání se dozorových aktivit. Hodnota 5 bodů vyjadřuje vysokou míru koncepčnosti. 

K4 - přehlednost právní úpravy 

Kritérium vyjadřuje míru přehlednosti právní úpravy. Ta je důležitá zejména z hlediska 

vymahatelnosti práv a stanovení povinností. Jasná a srozumitelná právní úprava je předpokladem 

reálného provádění dozoru nad trhem s výrobky, a stejně tak signalizuje hospodářským subjektům, 

jaká opatření a za jakých podmínek lze ukládat, rozsah pravomocí orgánů dozoru, který bude 

jednotný. Hodnota 5 bodů vyjadřuje vysokou míru přehlednosti. 

K5 – plnění povinností ČR stanovené nařízením o dozoru jako členského státu EU 

Kritérium vyjadřuje, do jaké míry budou naplněny povinnosti stanovené nařízením o dozoru 

členskému státu EU. Hodnota 5 bodů vyjadřuje, že budou splněny všechny povinnosti.  

 

Tabulka č. 6: Vyhodnocení jednotlivých kritérií  

 K1 K2 K3 K4 K5 Body 

celkem 

Varianta 2.1. 4 5 0 4 0 13 

Varianta 2.2. 4 4 0 4 3 15 

Varianta 2.3.1. 4 3 0 2 3 12 

Varianta 2.3.2. 4 3 0 2 3 12 

Varianta 2.3.3. 4 3 3 3 4 17 

Varianta 2.3.4. 4 3 5 4 5 21 

Varianta 2.3.4.a) 4 3 5 4 5 21 

Varianta 2.3.4.b) 4 2 5 5 5 21 

Poznámka: 

Subvarianty 2.3.4.a) a 2.3.4.b) jsou v jednotlivých kritériích hodnoceny stejně, přestože mezi nimi 

existují rozdíly. Jedná se zejména o kritérium „koncepčnosti“, kdy z obecného pohledu by byla sice 

vhodnější subvarianta 2.3.4.a), ovšem z hlediska dnes nastaveného systému koncepci spíše odpovídá 

subvarianta 2.3.4.b). V případě nákladů na státní rozpočet (kritérium 3) se odhadují vyšší náklady 

na realizaci subvarianty 2.3.4.a), protože v tomto případě by musela být provedena daleko hlubší 

a rozsáhlejší analýza dopadů na oblast dozoru nad trhem s výrobky, analýza právních předpisů 

stanovujících požadavky na výrobky a dozor nad trhem s výrobky a analýza činnosti a postupů orgánů 

dozoru, a následně pak diskuse o úpravě procesů orgánů dozoru. V případě kritéria přehlednosti 

právní úpravy je za současného stavu hodnocena lépe subvarianta 2.3.4.b), která zachovává stávající 

stav a nevede k úpravám kontrolních postupů. 
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Tabulka č. 7: Rozsah působnosti při volbě varianty 2.3.4. (srovnání variant, pokud jde o působnost 

zákona o dozoru)  

aspekt harmonizovaná sféra 

varianta 2.3.4.a) 

všechny výrobky 

varianta 2.3.4.b) 

ústřední styčný úřad zřízen novou právní úpravou 

včetně stanovení jeho úkolů 

implementace nařízení o 

dozoru 

zřízen novou právní úpravou 

včetně stanovení jeho úkolů 

rozšíření působnosti nad rámec 

nařízení o dozoru 

pravomoci dozorových orgánů stanovený minimální 

jednotný soubor pravomocí 

navazující na kontrolní řád a 

případně zvláštní právní 

úprava, je-li to odůvodněné 

implementace nařízení o 

dozoru 

stanovený minimální jednotný 

soubor pravomocí navazující 

na kontrolní řád a případně 

zvláštní právní úprava, je-li to 

odůvodněné 

rozšíření působnosti nad rámec 

nařízení o dozoru 

opatření přijímaná dozorovými 

orgány 

stanoven jednotný soubor 

opatření a případně zvláštní 

právní úprava, bude-li to 

odůvodněné  

zákon o odpovědnosti za 

přestupky 

implementace nařízení o 

dozoru 

stanoven jednotný soubor 

opatření a případně zvláštní 

právní úprava, bude-li to 

odůvodněné  

zákon o odpovědnosti za 

přestupky 

rozšíření působnosti nad rámec 

nařízení o dozoru 

vnitrostátní strategie dozoru odpovědnost za zpracování a 

stanovení povinnosti 

spolupracovat na jejím 

zpracování a vyhodnocení 

implementace nařízení o 

dozoru 

 

odpovědnost za zpracování a 

stanovení povinnosti 

spolupracovat na jejím 

zpracování a vyhodnocení 

rozšíření působnosti nad rámec 

nařízení o dozoru 

informační a komunikační 

systém 

povinnost používat ICSMS  

povinnost používat Safety 

Gate – RAPEX stanovená 

zákonem o obecné 

bezpečnosti výrobků  

implementace nařízení o 

dozoru 

povinnost používat ICSMS  

povinnost používat Safety Gate 

– RAPEX stanovená zákonem 

o obecné bezpečnosti výrobků 

rozšíření působnosti nad rámec 

nařízení o dozoru 

spolupráce v oblasti dozoru nad 

trhem s výrobky 

stanovena novou právní 

úpravou a kontrolním řádem 

pod záštitou ústředního 

styčného úřadu 

implementace nařízení o 

dozoru 

stanovena novou právní 

úpravou a kontrolním řádem 

pod záštitou ústředního 

styčného úřadu 

rozšíření působnosti nad rámec 

nařízení o dozoru 
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spolupráce orgánů dozoru nad 

trhem s orgány celní správy 

ustanovení o rozsahu výměny 

informací stanovené novou 

právní úpravou 

adaptace nařízení o dozoru 

ustanovení o rozsahu výměny 

informací stanovené novou 

právní úpravou 

rozšíření působnosti nad rámec 

nařízení o dozoru 

hodnocení dozoru nad trhem stanovena novou právní 

úpravou  

implementace nařízení o 

dozoru 

stanovena novou právní 

úpravou  

rozšíření působnosti nad rámec 

nařízení o dozoru 

 

 

3.3 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Na základě provedeného hodnocení je nejvhodnější variantou varianta legislativního řešení, která je 

v podstatě jediným možným způsobem, který povede k zajištění splnění povinností stanovených 

nařízením o dozoru členskému státu EU a k zefektivnění výkonu dozoru nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry na vnitrostátní úrovni. Ze zvažovaných subvariant je 

nejvhodnější zpracování nové právní úpravy stanovující požadavky na dozor nad trhem s výrobky.  

Tato varianta/subvarianta 2.3.4. nepovede k nadměrné administrativní zátěži hospodářských 

subjektů. Jedinou dodatečnou zátěží, která bude vyplývat z nové právní úpravy ve spojení s nařízením 

o dozoru, budou informační povinnosti vyplývající z aplikace článku 4 nařízení o dozoru. Náklady 

budou spojeny s povinností jmenovat osobu odpovědnou za výrobky v případě, že tyto budou 

umísťovány na trhu EU a určeny konečným spotřebitelům v EU. Náklady však budou vynaloženy 

pouze hospodářskými subjekty obchodujícími on-line, které nemají sídlo v EU, a to jen v případě 

obchodování s výrobky explicitně specifikovanými v nařízení o dozoru (18 kategorií výrobků 

spadajících do harmonizované sféry, které jsou upraveny právními předpisy uvedenými v příloze I 

nařízení o dozoru). Identifikace osoby odpovědné – zplnomocněného zástupce bude muset být 

uvedena na každé zásilce určené spotřebiteli v EU. Náklady v současné době nelze vyčíslit, ale 

protiváhou bude to, že zejména v případě on-line obchodování bude jasná kontaktní osoba, s níž bude 

orgán dozoru moci řešit problémy s výrobky v případě stížností spotřebitelů. Tímto bude zvýšena 

úroveň ochrany spotřebitele v EU a zvýšen tlak na hospodářské subjekty se sídlem mimo EU, ale 

umísťující výrobky na trh EU, aby dodržovaly požadavky právních předpisů EU.  Náklady na státní 

rozpočet budou spočívat v nákladech na zpracování vnitrostátní právní úpravy, na zřízení ústředního 

styčného úřadu a praktickou realizaci spolupráce mezi orgány dozoru nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry a s orgány celní správy. Tyto náklady však budou pokryty 

zejména z rozpočtu rozpočtových kapitol jednotlivých resortů a úřadů. Další náklady budou muset 

být vynaloženy na realizaci povinnosti používat ICSMS, kdy jejich výše se bude odvíjet od způsobu 

jeho použití, tedy zda dojde k připojení informačních systémů orgánů dozoru k elektronickému 

rozhraní pro připojení ICSMS, nebo informace budou do systému vkládány určenými pracovníky 

orgánů dozoru. Jak výše uvedeno, nejedná se ale o novou povinnost, ale pouze o nápravu stavu, který 

měl být realizován již od roku 2010. Dosud žádné propojení ICSMS a informačních systému orgánů 

dozoru neexistuje a informace, pokud byly vkládány do ICSMS, byly vkládány individuálně 

určenými pracovníky. Pokud tedy orgán dozoru stanovenou povinnost plnil, bude naopak připojení 

do ICSMS prostřednictvím elektronického systému snížením administrativní zátěže. V případě, že 

orgán dozoru tuto povinnost dosud neplnil, bude muset vynaložit náklady na zajištění plnění této 

povinnosti. Nicméně nelze nepřipomenout, že tyto náklady měly být již vynaloženy v případě 

implementace nařízení (ES) č. 765/2008.  
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Výdajové dopady na státní rozpočet související s předloženým materiálem budou hrazeny v rámci 

stanovených limitů příslušných kapitol státního rozpočtu bez nároků na jejich dodatečné navýšení.  

Pokud jde o povinnost stanovenou GŘC, 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. Pokud jde o vyčíslení odhadu počtu pokut, které budou celní úřady 

vymáhat, lze předpokládat, že jejich navýšení bude minimální. Kontroly provádějí stávající orgány 

dozoru a případnou kontrolu nových požadavků musí zapracovat do svých kontrolních programů, 

které jsou založeny na prioritách orgánů dozoru, hodnocení rizika a jejich finančních a personálních 

možnostech. Celkový rozsah kontrol se tedy nebude významně měnit, kontroly se budou přesouvat 

pouze mezi jednotlivými sektory nebo podle problémů, které vzniknou na trhu. Zákon o dozoru 

nepředstavuje zásadní nové požadavky na dozor nad trhem, ale pouze v návaznosti na nařízení 

o dozoru upřesňuje vnitrostátní procesy. Hlavní kontrolní činnost v oblasti nepotravinářských 

výrobků provádí Česká obchodní inspekce, která v roce 2017 předala Celnímu úřadu pohledávky ve 

výši 9 130 628 Kč, v roce 2018 pohledávky ve výši 54 173 tisíc Kč a v roce 2019 pohledávky ve výši 

21 756 tisíc Kč. Jedná se o celkovou výši pohledávek, zvláště se nevykazuje část pohledávek, která 

by příslušela pouze kontrolám v oblasti výrobků spadajících do harmonizované sféry. V tomto 

případě bude výše pohledávek daleko nižší. Vzhledem k tomu, že návrh zákona o dozoru nijak 

nezasahuje do kontrolní činnosti a její organizace, nebude se výše pohledávek postupovaných Celním 

úřadům k vymáhání lišit od předchozích obdobích.    

Tato varianta je koncepčním řešením, neboť bude na vnitrostátní úrovni jednotně upraven dozor nad 

trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry, dojde k odstranění ustanovení, která se 

ve zvláštní právní úpravě opakují. Tím bude také zajištěn jednotný přístup ke kontrole, spolupráce 

mezi orgány dozoru a zefektivnění dozorové činnosti. Nová právní úprava bude plně respektovat 

obecnou procesní právní úpravu, kterou bude jen doplňovat s ohledem na specifika dozoru nad trhem 

s výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Orgány dozoru budou mít stanoven jednotný 

minimální soubor pravomocí, bude stanoven jasný seznam opatření, které mohou orgány dozoru 

ukládat a další povinnosti orgánů dozoru na jednom místě, kdy se však nejedná o povinnosti nové.  

V nové právní úpravě bude uveden seznam orgánů dozoru vykonávající dozor nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry a předpisy, které zakládají jejich dozorové kompetence 

v návaznosti na seznam právní úpravy EU uvedené v příloze I nařízení o dozoru.  

Dalším důležitým aspektem bude jednotná prezentace směrem k EK a členským státům EU v oblasti 

dozoru nad trhem a prezentace koordinovaných stanovisek, budou-li požadována. Kromě toho bude 

posílena spolupráce s orgány ostatních členských států EU a možnost řešení případů, které nebude 

moci orgán dozoru došetřit v rámci svého správního obvodu.    

Při hodnocení působnosti nového právního předpisu se jeví v současné době jako mírně vhodnější 

varianta ponechat působnost v souladu s nařízením o dozoru, tedy na dozor nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry. I když působnost na celou výrobkovou sféru by byla z hlediska 

koncepčního vhodnější, je nezbytné zohlednit v této souvislosti vývoj na úrovni EU. Jak výše 

uvedeno, EK již zahájila práce na novém právním předpisu, kterým budou upraveny požadavky 

na bezpečnost výrobků se zahrnutím požadavků na dozor. V případě, že bude přijata tato nová právní 

úprava, bude nutné provést implementaci nařízení o dozoru včetně zakomponování požadavků 

na dozor nad bezpečností výrobků, které se budou týkat celé výrobkové sféry. Poté bude nutné 

provést novelizaci této vnitrostátní úpravy o dozoru nad trhem s výrobky. Nelze rovněž opomenout 

názor hospodářských subjektů, které s rozšířením vnitrostátní právní úpravy na celou výrobkovou 

sféru nesouhlasí, a dále vyjádření orgánů dozoru. Důležitým aspektem je i časové hledisko, protože 
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v případě působnosti nové vnitrostátní úpravy na dozor nad celou výrobkovou sféru by bylo nezbytné 

návrh tohoto právního předpisu notifikovat jako technický předpis podle směrnice (EU) 2015/1535, 

čímž by došlo k prodloužení legislativního procesu. 

Tato varianta je v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 7. ledna 2015 č. 5 k návrhu 

Priorit spotřebitelské politiky 2015 – 2020. Mezi stanovené priority patří oblast dozoru nad trhem 

včetně dozoru nad trhem s výrobky, kde je akcentován záměr dosažení efektivního a jednotného 

postupu při dozoru nad trhem, spolupráce a koordinace kontrolních aktivit při výkonu dozoru nad 

trhem a zapojení do systémů přeshraniční spolupráce v oblasti dozoru. Dále by mělo dojít k posílení 

spolupráce mezi orgány dozoru za účelem dosažení souladu interpretací v těch oblastech, které jsou 

orgánům dozoru společné, či podobné. Další prioritou je zajištění bezpečnosti výrobků, což je 

současně také jedním ze základních atributů rozvoje vnitřního trhu EU, neboť posiluje důvěru 

spotřebitelů v nakupování výrobků. Je nutné, aby byly vyhledávány výrobky, které nejsou v souladu 

s požadavky právních předpisů, a přijímat účinná opatření k tomu, aby takové výrobky nebyly 

uváděny nebo dodávány na trh, nebo v případě jejich výskytu na trhu byly neprodleně staženy z trhu 

nebo z oběhu.  

Tato varianta je i v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 8. července 2019 č. 486 o Plánu 

systémového snížení administrativní zátěže podnikání na období 2019 – 2022, a to ve smyslu posílení 

spolupráce orgánů dozoru a koordinace jejich spolupráce, posílení spolupráce s orgány dozoru jiných 

členských států EU, zintenzivnění výměny informací souvisejících s kontrolní činností, sbližování 

kontrolních postupů a přijímání jednotné interpretace v těch oblastech, které jsou všem orgánům 

dozoru společné.   

Tato varianta respektuje rovněž závěry uvedené v dokumentu Zpráva o České republice 2020 - 

Průvodní dokument k SDĚLENÍ KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉ RADĚ, 

RADĚ, EVROPSKÉ CENTRÁLNÍ BANCE A EUROSKUPINĚ - Evropský semestr 2020: 

Posouzení pokroku ve strukturálních reformách a v předcházení a nápravě makroekonomické 

nerovnováhy a výsledky hloubkových přezkumů strukturálních reforem podle nařízení (EU) 

č. 1176/2011 {COM(2020) 150 final}42), kde se poukazuje na poměrně velký počet orgánů dozoru 

nad trhem s nepotravinářskými výrobky, na nedostatky ve spolupráci mezi orgány dozoru a ve 

stanovování priorit při dozoru nad trhem s výrobky. Konkrétně se jedná o odstavec na str. 39 kapitoly 

Konkurenceschopnost, reformy a investice:  

„Dozor nad trhem s nepotravinářskými výrobky není optimální. V rámci EU je u českých 

maloobchodníků nejméně pravděpodobné, že zastávají názor, že jejich konkurenti jednají v souladu 

s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti výrobků a ochrany spotřebitele. Dozor nad jednotným 

trhem je nezbytný k ochraně spotřebitele a k zajištění rovných podmínek pro podniky. V České 

republice je odpovědnost za dozor nad trhem s nepotravinářskými výrobky rozdělena mezi více než 

desítku úřadů. V kombinaci s přetrvávajícím nedostatkem finančních a materiálních zdrojů tato 

skutečnost může být problematická, pokud jde o koordinaci a nastavení strategických priorit, stejně 

jako pro účinné provádění dozoru.“ 

Tato varianta rovněž zohledňuje výsledky průzkumu Ministerstva průmyslu a obchodu mezi 

podnikateli, pokud jde o překážky na jednotném trhu43. Ministerstvo průmyslu a obchodu spustilo 

v srpnu roku 2019 online dotazník pro české podnikatele, který byl zaměřen na poskytovatele služeb, 

výrobce a distributory zboží na vnitřním trhu EU a v zemích Evropského hospodářského prostoru 

                                                           
42) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020SC0502&from=EN  
43 https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-v-eu/verejne-konzultace-a-pruzkumy/vyhodnoceni-dotazniku-

pro-podnikatele--252727/  
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(EHP), s cílem identifikovat konkrétní překážky a bariéry, se kterými se čeští podnikatelé nejvíce 

setkávají při poskytování přeshraničních služeb, výrobě a distribuci zboží na vnitřním trhu EU 

a v zemích EHP. Dotazníkového šetření se účastnilo 140 podniků. Ze zaslaných odpovědí vyplývá, 

že jednou z překážek jsou administrativní procedury a nepřiměřená správní praxe orgánů dozoru.  

 

4. Dopady 

4.1.   na ochranu soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních údajů. Je zajištěna jejich 

standardní ochrana v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 

27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 

Orgány dozoru a ústřední styčný úřad mají zaveden systém ochrany osobních údajů podle citovaného 

nařízení.  

Návrh zákona není v rozporu s Úmluvou o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování 

osobních dat (vyhlášené pod č. 115/2001 Sb. m. s.), ani se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 

osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

Ochrana soukromí ani osobních údajů není narušena ani zakotvením nových pravomocí orgánů 

dozoru obsažených v § 5, neboť při jejich aplikaci na základě čl. 14 odst. 2 nařízení o dozoru platí, 

že výkon pravomocí při provádění dozorové činnosti musí být v souladu se zásadou proporcionality, 

v rozsahu, který odpovídá předmětu, účelu opatření a povaze kontroly, včetně platných procesních 

záruk a zásad podle Listiny základních práv EU. Vymáhací a donucovací opatření musí být přiměřená 

povaze protiprávního jednání porušujícího právní předpisy stanovující požadavky na výrobky, 

a celkové skutečné nebo potencionální újmě způsobené nesouladem s právními předpisy.  

Kromě uvedeného platí na základě čl. 17 nařízení o dozoru, že orgány dozoru jsou povinny řídit se 

zásadou důvěrnosti a zásadou služebního a obchodního tajemství. Výměna informací mezi orgány 

dozoru nad trhem a používání důkazů a zjištění z kontrolních šetření musí dodržovat zásadu 

důvěrnosti a používají se nebo sdělují informace pouze s náležitým ohledem na obchodní zájmy 

dotčeného hospodářského subjektu, včetně obchodního tajemství a duševního vlastnictví.  

Návrh zákona v návaznosti na adaptované nařízení o dozoru předpokládá určité rozšíření stávajících 

pravomocí u některých orgánů dozoru. Nicméně většina pravomocí, které mají být orgánům dozoru 

v souladu s nařízením o dozoru uděleny, je již ve vnitrostátním právním řádu obsažena. Ne všechny 

orgány dozoru však mají stejný rozsah pravomocí. Nařízení o dozoru požaduje, aby všechny orgány 

dozoru nad trhem s výrobky byly vybaveny společným minimálním souborem kontrolních 

a donucovacích pravomocí s cílem zajistit účinné a jednotné vymáhání požadavků harmonizačních 

právních předpisů EU a posílení spolupráce mezi orgány dozoru jak na vnitrostátní úrovni, tak i na 

úrovni EU. Proto pravomoci uvedené v návrhu zákona budou platit pro všechny orgány dozoru 

vykonávající dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry. Minimální soubor 

pravomocí, který má být orgánům dozoru pro účely výkonu dozoru nad trhem s výrobky spadajícími 

do harmonizované sféry udělen, je zakotven v článku 14 odst. 4 nařízení o dozoru. Vychází se ze 

stávající aplikační praxe a z hodnocení situace v členských státech EU, pokud jde o rozsah pravomocí 

udělených vnitrostátním orgánům dozoru, aby bylo možné řešit výzvy spojené s vymáháním 

harmonizačních právních předpisů EU společně s problémy elektronického obchodování a digitálního 

prostředí a aby bylo hospodářským subjektům zabráněno využívat mezery v systému vymáhání práva 

přesunem do členských států, jejichž orgány dozoru nad trhem nemají odpovídající pravomoci 

k řešení protiprávního jednání hospodářských subjektů. Rovněž by měla být umožněna výměna 
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informací a důkazů mezi orgány dozoru, aby bylo možno vymáhat právo ve všech členských státech 

EU stejně. 

Předkládaný návrh zákona počítá se zpracováváním osobních údajů, avšak toto zpracování probíhá 

již v současnosti, a to v souladu se zásadami stanovenými v článku 5 nařízení (EU) 2016/679 a ze 

zákonného důvodu, konkrétně z důvodu plnění právní povinnosti, která se na příslušný kontrolní 

orgán jako na správce údajů vztahuje (článek 6 nařízení (EU) 2016/679). 

Orgány dozoru mají ustanoveny pověřence pro ochranu osobních údajů, kteří zajišťují úkoly 

stanovené v článku 39 nařízení, a mají vypracované vnitřní mechanismy kontroly, ochrany 

utajovaných informací a zvláštních skutečností, jejich evidenci, ukládání, skartaci a manipulaci 

a zásady pro práci s nimi. Navrhovaná právní úprava je tedy v souladu s ochranou soukromí 

a osobních údajů a je zajištěna jejich standardní ochrana v souladu s nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679. 

Zpracování osobních údajů bude probíhat způsobem, který zaručí náležitou bezpečnost a důvěrnost 

těchto údajů. Neoprávněný přístup k osobním údajům bude vyloučen. Orgány dozoru využijí 

technické a programové prostředky, kterými v současné době již disponují. Veškeré informace 

týkající se zpracování osobních údajů mají dotčené orgány dozoru uvedeny na svých webových 

stránkách. Subjekty údajů tak budou informovány o totožnosti správce nebo účelu zpracování 

osobních údajů.   

Při zvažování nezbytnosti a přiměřenosti dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů zvažoval předkladatel právo fyzických osob na ochranu v souvislosti se 

zpracováním osobních údajů, které je právem základním (článek 10 odst. 2 a 3 Listiny základních 

práv a svobod) na straně jedné a přiměřené ochraně fyzických osob – spotřebitelů před nekalými 

obchodními praktikami nepoctivých podnikatelů na straně druhé. Právo na ochranu osobních údajů 

není právem absolutním, a musí proto být posuzováno v souladu se zásadou proporcionality 

v kontextu s dalšími základními právy.  Ostatně toto vážení bylo provedeno již na úrovni EP a Rady 

při projednávání návrhu nařízení o dozoru.  

4.2. na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry budou vykonávat stávající orgány 

dozoru v rámci kompetencí, které jim byly uděleny zákonnou právní úpravou (viz tabulka č. 8).  

Pro provádění dozoru nad trhem s výrobky mají orgány dozoru zajištěny personální, technické 

i finanční prostředky k naplnění úkolů stanovených nařízením o dozoru a zvláštními právními 

předpisy, a to prostřednictvím ročních rozpočtů. Z pohledu stávajících i nově navrhovaných 

kontrolních pravomocí nejširší kompetence ke kontrole dodržování nového zákona o ochraně 

spotřebitele bude, stejně jako podle dosavadní právní úpravy, nadále svěřena České obchodní 

inspekci. U ostatních orgánů dozoru se předpokládá, že nové kontrolní pravomoci budou aplikovány, 

stejně jako doposud, tedy dozorová činnost bude nadále probíhat v rozsahu stávající zákonné 

kompetence, Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský v sektoru hnojiv, Státní ústav 

pro kontrolu léčiv v sektoru zdravotnických prostředků, Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

v sektoru tabákových výrobků a nových výrobků určených ke kouření.   

Návrh zákona bude obsahovat i zdánlivě nové povinnosti orgánů dozoru. Jedná se zejména 

o povinnost orgánů dozoru používat ICSMS v rozsahu stanoveném nařízením o dozoru. Tuto 

povinnost však již obsahuje platné nařízení (ES) č. 765/2008, avšak orgány dozoru s výjimkou ČOI 

nebyla tato povinnost plněna. V tomto případě lze předpokládat určité počáteční náklady, které je ale 

problematické vyčíslit, protože v současné době nejsou všechny orgány dozoru rozhodnuty 
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o způsobu zadávání informací o ICSMS. V případě využití přenosu informací z IT systému orgánu 

dozoru prostřednictvím rozhraní, které bude zpracováno a dáno k dispozici EK, bude nutné vynaložit 

náklady na propojení s tímto rozhraním. Nicméně tyto náklady není možné vyčíslit, protože nejsou 

známa technická data a požadavky na vytvoření rozhraní a požadavky pro jeho vytvoření. V případě 

rozhodnutí o vkládání dat do ICSMS určenými pracovníky je nutné, aby orgán dozoru nesl dodatečné 

náklady spojené s tímto způsobem. Kromě toho je zásadním problémem, zda náklady k naplnění této 

povinnosti lze považovat za skutečně opodstatněné vynaložené náklady, protože se v daném případě 

jedná pouze o nápravu toho, co mělo být již 10 let funkční. Z tohoto důvodu lze považovat náklady 

na zajištění plnění této povinnosti za nulové. 

Pokud jde o povinnost stanovenou GŘC, 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. Ani v tomto případě tedy nedochází 

k nutnosti vynakládat další prostředky. 

S určitými náklady bude nutné počítat v případě zřízení ústředního styčného úřadu a zajištění jeho 

činnosti, např. ve vztahu k administraci ICSMS, zpracování a vyhodnocování vnitrostátní strategie 

dozoru nad trhem nebo dalších úkolů, které budou stanoveny zákonem. Tyto náklady však budou 

řešeny interně v rámci činnosti odboru živností a spotřebitelské legislativy Ministerstva průmyslu 

a obchodu, a to s ohledem na určení a organizaci pracovních činností spojených s naplňováním 

požadavků budoucí právní úpravy.   

Tabulka č. 8: Orgány dozoru vykonávající dozor nad trhem s výrobky spadajícími od harmonizované 

sféry 

Orgán dozoru Oblast dozoru Právní předpis zakládající působnost orgánu 

dozoru  

Česká obchodní 

inspekce 

všechny výrobky upravené 

dotčeným zákonem, pokud 

ke kontrole není výslovně 

zmocněn jiný orgán 

dozoru 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

všechny výrobky upravené 

dotčeným zákonem, pokud 

ke kontrole není výslovně 

zmocněn jiný orgán 

dozoru 

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 

ve znění pozdějších předpisů 

obaly Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 

pozdějších předpisů 

baterie, akumulátory Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů  

sklo, obuv, textil   Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve 

znění pozdějších předpisů 
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pohonné hmoty Zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách 

a čerpacích stanicích pohonných hmot a 

o změně některých souvisejících zákonů (zákon 

o pohonných hmotách), ve znění pozdějších 

předpisů 

pyrotechnické výrobky Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických 

výrobcích a zacházení s nimi a o změně 

některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve 

znění pozdějších předpisů 

látky poškozující 

ozonovou vrstvu 

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových 

plynech, ve znění pozdějších předpisů 

umístění, rozměry a obsah 

štítku a plakátu s údaji o 

spotřebě pohonných hmot 

a emisích CO2  

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů 

Český úřad pro 

zkoušení zbraní 

a střeliva 

pyrotechnické výrobky 

 

Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických 

výrobcích a zacházení s nimi a o změně 

některých zákonů (zákon o pyrotechnice), ve 

znění pozdějších předpisů 

(v souladu s navrhovanou novelou zákona 

o pyrotechnice budou kompetence k dozoru 

v tomto sektoru převedeny na Českou obchodní 

inspekci) 

Český báňský 

úřad 

výbušniny, 

pomůcky k použití do 

výbušnin, 

 

Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, 

výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 

pozdějších předpisů 

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 

ve znění pozdějších předpisů 

Státní 

energetická 

inspekce 

ekodesign,  

 energetické štítkování 

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

znění pozdějších předpisů 

Úřad 

pro technickou 

normalizaci, 

základní měřící jednotky Zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, ve znění 

pozdějších předpisů 
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metrologii 

a státní 

zkušebnictví 

hotově balené zboží 

označené symbolem „e“ 

kontrola lahví 

používaných jako odměrné 

obaly pro hotově balené 

zboží 

Ministerstvo 

dopravy 

dohled nad výrobou 

silničních vozidel, systémů 

vozidel, konstrukčních 

částí vozidel nebo 

samostatných technických 

celků vozidel z hlediska 

schvalování typu, 

Zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu 

vozidel na pozemních komunikacích a o změně 

zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou provozem vozidla 

a o změně některých souvisejících zákonů 

(zákon o pojištění odpovědnosti z provozu 

vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů  

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 

ve znění pozdějších předpisů 

Drážní úřad drážní vozidla 

výrobky určené pro 

provozování dráhy a 

drážní dopravy, které jsou 

součástí dráhy nebo 

drážních vozidel 

Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění 

pozdějších předpisů  

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, 

ve znění pozdějších předpisů 

Krajské 

hygienické 

stanice 

kosmetické přípravky, 

výrobky pro děti ve věku 

do 3 let 

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného 

zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů  

chemické látky, chemické 

směsi 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 

a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

biocidní přípravky Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích 

a účinných látkách a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb. 

elektronické cigarety, 

bylinné výrobky určené ke 

kouření 

Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů 
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obaly Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 

pozdějších předpisů 

Státní ústav pro 

kontrolu léčiv 

zdravotnické prostředky 

 

Zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických 

prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., 

o správních poplatcích, ve znění pozdějších 

předpisů, ve znění pozdějších předpisů. 

obaly Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 

pozdějších předpisů 

Ústřední 

kontrolní 

a zkušební ústav 

zemědělský 

hnojiva 

 

Zákon č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných 

půdních látkách, pomocných rostlinných 

přípravcích a substrátech a o agrochemickém 

zkoušení zemědělských půd (zákon o hnojivech), 

ve znění pozdějších předpisů 

chemické látky, chemické 

směsi (označování, balení) 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 

a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

odpady Zákon č.185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

Státní 

zemědělská 

a potravinářská 

inspekce 

tabákové výrobky  Zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách 

a tabákových výrobcích a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů  

obaly   Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 

pozdějších předpisů 

Ústav pro státní 

kontrolu 

veterinárních 

biopreparátů 

a léčiv 

obaly Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 

pozdějších předpisů 

Česká inspekce 

životního 

prostředí 

chemické látky, chemické 

směsi, detergenty, vývoz 

kovové rtuti a některých 

sloučenin a směsí rtuti a o 

bezpečné skladování 

kovové rtuti 

Zákon č. 350/2011 Sb., o chemických látkách 

a chemických směsích a o změně některých 

zákonů (chemický zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 

biocidní přípravky Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích 

a účinných látkách a o změně některých 
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souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb. 

obaly Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon o obalech), ve znění 

pozdějších předpisů 

odpady Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 

některých dalších zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů 

látky poškozující 

ozonovou vrstvu 

Zákon č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují 

ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových 

plynech, ve znění pozdějších předpisů 

stacionární zdroje 

znečištění 

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve 

znění pozdějších předpisů 

Ministerstvo 

vnitra 

biocidní přípravky Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích 

a účinných látkách a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb. 

Ministerstvo 

obrany 

biocidní přípravky Zákon č. 324/2016 Sb., o biocidních přípravcích 

a účinných látkách a o změně některých 

souvisejících zákonů (zákon o biocidech), ve 

znění zákona č. 183/2017 Sb. 

 

4.3.   na mezinárodní konkurenceschopnost ČR 

Návrh zákona nebude mít dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR. Důsledné a jednotné 

vymáhání plnění požadavků harmonizačních právních předpisů EU ve všech členských státech EU 

může naopak mít pozitivní dopad na konkurenceschopnost českých hospodářských subjektů.  

4.4.   na podnikatelské prostředí 

Návrh zákona bude mít 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. Dosud nebyly orgány dozoru v právních předpisech 

vymezeny vždy zcela jasně, např. zákon č. 22/1997 Sb. nebo zákon č. 90/2016 Sb., nebo orgány 

dozoru a jejich kompetence jsou vymezeny zvláštní právní úpravou, např. zákon o ochraně veřejného 

zdraví, zákon o odpadech, chemický zákon.  

Návrh zákona v návaznosti na nařízení o dozoru reflektuje i jeden z problémů vyplývajících 

z dotazníku pro podnikatele na vnitřním trhu EU44 organizovaného MPO, kterými jsou odlišné 

administrativní postupy a nepřiměřená správní praxe orgánů dozoru. 

Návrhem zákona bude zajištěna spolupráce všech orgánů dozoru nad trhem s výrobky spadajícími 

do harmonizované sféry prostřednictvím ústředního styčného úřadu, který by měl sloužit nejen jako 

spojovací článek mezi všemi orgány dozoru, ale také směrem k hospodářským subjektům, a může 

                                                           
44 https://www.mpo.cz/cz/zahranicni-obchod/podnikani-v-eu/verejne-konzultace-a-pruzkumy/vyhodnoceni-dotazniku-

pro-podnikatele--252727/ 
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zajišťovat přenos informací nebo požadavků hospodářských subjektů k orgánům dozoru. Bude 

vytvořen předpoklad ke sjednocení postupů při výkonu dozoru a co možná nejvíce jednotné 

posuzování stejné nebo podobné situace při porušení požadavků právních předpisů. 

Návrh zákona nebude znamenat pro hospodářské subjekty vyšší administrativní zátěž. V případě 

povinného používání ICSMS by naopak mohlo dojít k jejímu snížení, a to z důvodu vzájemné 

výměny informací mezi orgány dozoru o kontrolovaných výrobcích a zjištěných nedostatcích, kdy 

by nebylo např. potřeba výrobek kontrolovaný v jiném členském státě EU znovu kontrolovat, nebo 

se zaměřit na jiné aspekty kontroly, které ještě kontrolovány nebyly. Návrh zákona nebude mít dopad 

ani na rozsah nebo množství informací, které budou orgány dozoru vyžadovány od hospodářských 

subjektů ve vztahu ke kontrolovaným výrobkům. Orgány dozoru budou mít zajištěn minimální 

soubor pravomocí, který bude uveden v jednom právním předpise. Na jednom místě bude seznam 

opatření, která mohou být orgány dozoru ukládána, a budou definovány situace, kdy mohou být 

uložena pouze určitá opatření.  

V souladu s nařízením o dozoru bude rovněž posílena spolupráce s orgány dozoru v ostatních 

členských státech EU. Zlepšená spolupráce v oblasti dozoru nad  trhem s výrobky spadajícími 

do harmonizované sféry jak na vnitrostátní úrovni, tak na úrovni EU, povede k lepšímu vytvoření 

rovných podmínek pro hospodářské subjekty, což by mělo vést k eliminaci některých nepříznivých 

dopadů všeobecných nesrovnalostí ve vymáhání práva, s nimiž se hospodářské subjekty v současné 

době potýkají.  

Náklady vzniknou některým hospodářským subjektům se sídlem mimo EU, které umisťují výrobky 

přímo do EU v případě, že dosud nejmenovaly osobu odpovědnou – zplnomocného zástupce. 

V daném případě se jedná zejména o dovozce a on-line prodejce, kterým vznikne náklad 

na jmenování osoby odpovědné za informace o dodržování požadavků právních předpisů. Zvýšení 

nákladů by se nedotklo hospodářských subjektů, které pravidelně dodávají výrobky na trh EU, 

protože většina jako součást jejich běžného dodavatelského řetězce již má v EU obchodního partnera, 

který by měl být k dispozici orgánům dozoru nad trhem, měl by reagovat na jejich dotazy nebo 

požadavky a podnikal by kroky k odstranění nevyhovujících výrobků z trhu nebo k odstranění 

zjištěných nedostatků. Pro hospodářské subjekty, které dodávají přímo spotřebitelům v EU ze zemí 

mimo EU, budou náklady souviset s výběrem strany, která by byla schopna plnit funkci odpovědné 

osoby – zplnomocněného zástupce, uzavřením smlouvy a zajištěním podmínek pro plnění požadavků 

stanovených nařízením o dozoru. Ve zprávě o hodnocení dopadů doprovázející návrh nařízení 

o dozoru EK odhaduje, že roční poplatky by se mohly pohybovat mezi přibližně 360 až 1500 EUR 

ročně na hospodářský subjekt v závislosti na počet a složitost výrobků45. Tyto náklady se týkají pouze 

části hospodářských subjektů ze třetích zemí a neznamenají nerovné zacházení s jinými 

hospodářskými subjekty, neboť ve skutečnosti napravují současnou nevyváženou situaci, kdy mohou 

být hospodářské subjetky se sídlem v EU a z některých třetích zemí se jmenovanou odpovědnou 

osobou dosažitelné a kontaktovatelné, zatímco jiné hospodářské subjekty nelze nijakým způsobem 

kontaktovat. Převážná část dodatečných nákladů spojených s touto povinností se týká výhradně 

hospodářských subjektů, které uvádějí na trh nevyhovující výrobky, a tudíž by byly postaveni 

na stejnou úroveň ostatním hospodářským subjektům, které naopak požadavky právních předpisů 

dodržují a spolupracují s orgány dozoru. Všechny tyto náklady jsou spojeny s zjištěným nedodržením 

předpisů a s jeho závažností. Tento přístup by měl vést ke snižování míry nekalé hospodářské soutěže 

tím, že se zvýši náklady hospodářským subjektům, které právní předpisy pro uvádění výrobků na trh 

nedodržují. 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 

                                                           
45  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1588683247674&uri=CELEX:52017SC0466 
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výrobků a počtu hospodářských subjektů, kterých se stanovená nová povinnost bude dotýkat. 

Podstatnou chybějící informací k vyhodnocení dopadů jsou rovněž nejasnosti ohledně kontroly této 

povinnosti. Zatím není k dispozici metodika pro kontrolu a k interpretaci plnění povinností podle čl. 4 

nařízení o dozoru ze strany EK. První hodnocení dopadů bude provedeno až po implementaci této 

povinnosti do praxe v návaznosti na čl. 4 odst. 3 nařízení o  dozoru, podle ktorého „do 16. července 

2023 vypracuje Komise hodnotící zprávu o uplatňování článku 4. Tato zpráva zejména vyhodnotí 

rozsah uplatňování uvedeného článku a jeho účinky, náklady a přínosy. V případě potřeby ji provází 

legislativní návrh.“  

4.5.   na územní samosprávné celky 

Návrh zákona nebude mít dopad na územní samosprávné celky. 

4.6.   sociální 

Návrh zákona nebude mít sociální dopady. Nicméně jedním z jeho hlavních cílů je zvýšit 

vymahatelnost požadavků harmonizačních právních předpisů EU, a tím zvýšit a sjednotit ochranu 

před uváděním na trh nebo do oběhu nebezpečných výrobků, nebo výrobků, které nejsou v souladu 

s požadavky harmonizačních právních předpisů EU, což by mělo mít pozitivní sociální dopad. 

4.7.   na spotřebitele 

Oblast ochrany spotřebitele je jedním z důležitých aspektů předpokládané regulace. Nová úprava by 

měla přinést spotřebitelům vyšší míru ochrany před nebezpečnými výrobky, nebo výrobky, které 

nejsou v souladu s harmonizačními právními předpisy EU. Bude zajištěna lepší a jednotná 

informovanost spotřebitelů o nebezpečných nebo nevyhovujících výrobcích a o dozoru nad trhem 

s výrobky.  

4.8.   na životní prostředí 

Návrh zákona nebude mít z povahy věci dopady na životní prostředí. 

4.9.   ve vztahu k zákazu diskriminace a vztahu k rovnosti žen a mužů 

Návrh zákona nebude mít dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a rovnosti mužů a žen.  

4.10.   na výrok státní statistické služby 

Návrh zákona nebude mít dopad na výkon státní statistické služby. 

4.11.   na korupční rizika  

Cílem hodnocení korupčních rizik je identifikovat možná korupční rizika v návrhu právní úpravy, 

posoudit jejich významnost a možnost jejich eliminace či alespoň minimalizace. Zhodnocení 

korupčních rizik bylo provedeno v souladu s Metodikou CIA (Corruption Impact Assessment; 

Metodika hodnocení korupčních rizik), kterou uveřejnil Vládní výbor pro koordinaci boje s korupcí46. 

Dozor nad trhem s výrobky spadajícími do harmonizované sféry budou vykonávat stávající orgány 

dozoru (viz Tabulka 2), které mají propracované vnitřní mechanismy kontroly včetně určení 

konkrétní odpovědné osoby. Navrhovanou právní úpravou nedochází k nepřiměřenému rozšíření 

pravomocí příslušných orgánů dozoru, vymezení práv a povinností všech orgánů dozoru je dostatečně 

přesné. 

Návrh zákona je plně v souladu s obecnými procesními právními úpravami v tomto směru. Návrh 

zákona rozšiřuje kompetence orgánů dozoru, resp. je sjednocuje, pouze v minimálním rozsahu, 

kterým se naplňují požadavky nařízení o dozoru a účel tohoto nařízení. V porovnání se stávající 
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právní úpravou nepřináší návrh zákona zvýšení korupčních rizik. Lze tedy konstatovat, že navržená 

právní úprava se shoduje se známou dobrou praxí a neobsahuje procesy ani sankce, které by se jevily 

jako nepřiměřené ve srovnání se stávající právní úpravou. 

Přiměřenost - navrhovaná právní úprava využívá stávajících konceptů a procesů, které již v právním 

řádu ČR existují, které se osvědčily a u nichž je míra korupčních rizik v přijatelných mezích. Rozsah 

množiny subjektů, na něž se návrh zákona vztahuje, je odpovídající účelu navrhované právní úpravy, 

nedochází ke zvyšování počtu orgánů dozoru a ani k úpravě jejich věcné působnosti. 

Jednoznačnost – návrh zákona obsahuje přesné vymezení práv a povinností dotčených orgánů 

a i hospodářských subjektů, které budou kontrolovány, a to v návaznosti na působnost a požadavky 

nařízení o dozoru a na stávající vnitrostátní právní úpravu. Sankce za porušení povinností 

vyplývajících z návrhu zákona ve spojení s nařízením o dozoru jsou jednoznačně stanoveny.  

Rozhodování a rozhodovací pravomoc - rozhodování o právech a povinnostech jiných osob, 

respektive s jakýmikoli dopady výlučně na jiné osoby, vykazuje jistý korupční potenciál již z podstaty 

věci. Všechny postupy v rámci řízení vycházejí ze správního řádu a kontrolního řádu. Nicméně 

v určitých případech se stanoví postupy, které jsou mírně odlišné, což je nezbytné proto, aby na trh 

nebyly uváděny výrobky nebezpečné pro konečné uživatele nebo pro jiný veřejný zájem, aby byly 

případně co nejdříve z trhu odstraněny, a dále, aby se co nejvíce eliminovaly podmínky pro vytváření 

nerovné hospodářské soutěže na trhu. Žádným způsobem však ani v tomto případě nejsou narušena 

práva hospodářských subjektů, neboť hospodářskému subjektu bude i v těchto případech dána 

možnost se vyjádřit v rámci prováděné kontroly, byť by se jednalo o vyjádření následné. Proti 

uloženým opatřením budou moci hospodářské subjekty podávat odvolání; a to i v případě opatření, 

kde hrozí riziko z prodlení, byť nebude mít odkladný účinek; v těchto případech se také upravuje 

lhůta pro podání odvolání na 10 pracovních dnů.  

Kontrolovatelnost rozhodování - z hlediska kontrolovatelnosti rozhodování návrh zákona využívá 

existující instituty zavedené správním řádem a nové nezavádí.  

Odpovědnost – z návrhu zákona je zřejmé, který orgán dozoru je kompetentní v kterém výrobkovém 

sektoru. Přestupky projednávají orgány dozoru v souladu se svými zákonnými kompetencemi, které 

se tímto zákonem nemění. Stejně tak pokuty vybírá orgán dozoru, který je uloží, a vymáhá je celní 

úřad. Nedochází ani k nadměrnému soustředění pravomocí u některého z orgánů dozoru, naopak se 

sjednocuje minimální rozsah pravomocí pro všechny dotčené orgány dozoru. Osoby provádějící 

kontroly a odpovědné za konkrétní rozhodnutí lze jasně identifikovat, a to již v současné době 

v návaznosti na současnou obecnou procesní právní úpravu.  

Opravné prostředky - řízení upravená v rámci navrhované právní úpravy jsou navázána na správní 

řád, kontrolní řád a zákon o odpovědnosti za přestupky, které poskytují nástroje pro účinnou obranu 

proti nesprávnému postupu orgánu veřejné správy napříč nejrůznějšími oblastmi právní úpravy. 

Z toho vyplývá i možnost podávat řádné, případně i mimořádné opravné prostředky.   

Kontrolní mechanismy – návrh zákona staví na již existujících vztazích správní nadřízenosti 

a podřízenosti mezi jednotlivými správními úřady v návaznosti na správní řád. Navíc v souladu 

s nařízením o dozoru bude vytvořen ústřední styčný úřad, který bude zajišťovat spolupráci mezi 

dotčenými orgány dozoru a bude sledovat a hodnotit naplňování požadavků nařízení o dozoru 

na vnitrostátní úrovni.  

Transparentnost a otevřená data - návrh zákona nemá vliv na dostupnost informací podle zákona 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a není v rozporu 

s požadavky na transparentnost a otevřenost dat. Navíc se stanoví povinnost zveřejnit způsobem 
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umožňujícím dálkový přístup souhrn vnitrostátní strategie dozoru nad trhem a její vyhodnocení. 

Nadále zůstává povinnost informovat veřejnost o nebezpečných výrobcích, což je již dnes zajištěno 

prostřednictvím veřejného prostoru systému Safety Gate – RAPEX. Povinnost používat ICSMS zvýší 

informovanost veřejnosti o kontrolovaných výrobcích a o zjištěních učiněných při jejich kontrole.  

Každý orgán dozoru má zpracovanou interní protikorupční strategii, resp. interní protikorupční 

program, která jsou k dispozici na webových stránkách jednotlivých orgánů dozoru47. Zveřejněny 

jsou rovněž seznamy poradních orgánů, orgánů nebo osob poskytujících právní služby nebo právní 

poradenství orgánům dozoru, jsou-li využívány. Orgány dozoru mají rovněž zpracovány etické 

kodexy zaměstnanců, které vycházejí ze služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní 

službu č. 12/2015 ze dne 14. prosince 2015, kterým se stanoví pravidla etiky státních zaměstnanců48.  

4.12.   dopady na bezpečnost a ochranu státu 

Návrh zákona nebude mít z povahy věci vliv na bezpečnost nebo obranu státu. 

4.13. na tvorbu digitálně přívětivé legislativy 

Návrh právního předpisu nebrání dodržování Zásad digitálně přívětivé legislativy49. Návrh 

nestanovuje technické podrobnosti využívání služeb informačních systémů veřejné správy (ISVS) 

a ani technické podrobnosti přístupu oprávněných subjektů k údajům v ISVS. Navrhovaná právní 

úprava nezavádí práva a povinnosti, pro jejichž plnění by měly být nezbytně budovány nové digitální 

služby.  

Jsou možné všechny způsoby komunikace jak s hospodářskými subjekty, tak i s osobami 

předkládajícími podněty nebo stížnosti. Bude tedy možné využít datových schránek, uznávaného 

elektronického podpisu, prostředku pro elektronickou identifikaci vydaného v rámci kvalifikovaného 

systému elektronické identifikace a některých elektronických aplikací. Všechny způsoby komunikace 

počítají s autorizací hospodářských subjektů – kontrolovaných osob. Využívání uvedených systémů 

nepředstavuje nadstandardní zatížení orgánů dozoru nebo příslušných orgánů veřejné správy, protože 

je využíváno běžných funkcionalit, které poskytují standardní prohlížeče internetu.  

Budování přednostně digitálních služeb - návrh zákona ukládá povinnost používat ke komunikaci 

a sdílení informací mezi orgány dozoru v rámci celé EU informační a komunikační systém ICSMS. 

Prostřednictvím ICSMS budou mít všechny orgány dozoru v EU, a tedy i v ČR, informace 

o kontrolovaných výrobcích, zjištěných nedostatcích a uložených opatřeních. Systém bude sloužit 

rovněž k předávání požadavků na spolupráci a vzájemnou pomoc mezi orgány dozoru členských států 

EU a na sdílení nejrůznějších informací týkajících se problematiky dozoru nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry. Tento systém bude sloužit rovněž k výměně informací a jejich 

sdílení s orgány celní správy, které mají již dnes k ICSMS zajištěný přístup. Tímto odpadne potřeba 

písemné komunikace, včetně emailové, mezi orgány dozoru a nebude rovněž nutné některé problémy 

řešit opakovaně.   

Maximální opakovatelnost a znovupoužitelnost údajů a služeb – orgány dozoru využívají v případě 

potřeby existující databáze a IT nástroje, především Živnostenský rejstřík, Insolvenční rejstřík, 

Administrativní registr ekonomických subjektů, Obchodní rejstřík nebo Registr plátců DPH. 

V případě, že orgán dozoru pro některé své činnosti vyžaduje informace o fyzických osobách, a tedy 

                                                           
47 Např. https://www.coi.cz/o-coi/protikorupcni-linka/, http://www.cizp.cz/Protikorupcni-program, 

https://www.szpi.gov.cz/protikorupcni-strategie.aspx, http://www.khsova.cz/onas/boj-proti-korupci,  

http://www.khsstc.cz/obsah/protikorupcni-strategie_574_1.html  

http://eagri.cz/public/web/ukzuz/portal/o-ustavu/protikorupcni-strategie/ 
48  https://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/sluzebni-predpisy.aspx 
49 http://www.digilegislativa.cz/dpl/zasady-dpl/ 
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údaje ze základního registru obyvatel, nebo z informačního systému evidence obyvatel, nebo 

z informačního systému cizinců, je v příslušné právní úpravě jasně definovaný rozsah informací, 

který lze pro jasně definovanou činnost používat50. 

Budování služeb přístupných a použitelných pro všechny, včetně osob se zdravotním postižením - 

v případě návrhu nové právní úpravy není tato zásada relevantní. 

Sdílené služby veřejné správy – v daném případě by bylo možné uvažovat o případném propojení 

informačních systémů jednotlivých orgánů dozoru. Každý orgán dozoru má k dispozici vlastní IT 

nástroj, který obsahuje informace o provedených kontrolách a jejich výsledcích, kontrolovaných 

výrobcích, uložených opatření a sankcí atd. Systémy však fungují na různých základech, rozsah 

shromažďovaných dat není stejný a odlišnost vychází také z rozdílných kompetencí, pravomocí 

a právní úpravy. Systémy nejsou mezi sebou kompatibilní a jejich případné propojení by bylo jak 

technicky, tak i časově velmi náročné. Nikdy nebylo zvažováno zpracování centrálního vnitrostátního 

IT systému, který by shromažďoval informace o kontrolách nepotravinářských výrobků. Od doby 

nabytí účinnosti nařízení (ES) č. 765/2008 by však i případné úvahy o zřízení takového vnitrostátního 

systému byly v principu zbytečné, protože na úrovni EU byl takový systém vytvořen (ICSMS), ale 

orgány dozoru není využíván (viz výše). V současné době tedy systém pro výměnu informací o 

provedených kontrolách, i když na úrovni EU, existuje a lze jej využívat i na vnitrostátní úrovni. Jeho 

využití bude od července 2021 povinné pro všechny orgány dozoru, které se budou moci s ICSMS 

propojit prostřednictvím rozhraní, které bude vytvořeno EK a bude dáno k dispozici všem členským 

státům EU. V případě sdílení informací o výrobcích představujících riziko nebo vážné riziko je 

využívána orgány dozoru aplikace Safety Gate – RAPEX, kde jsou sdíleny příslušné informace všemi 

orgány dozoru jak na úrovni EU, tak i na vnitrostátní úrovni. Na rozdíl od ICSMS je aplikace Safety 

Gate – RAPEX orgány dozoru využívána pravidelně. Kromě toho je k dispozici diskuzní prostor (wi-

ki platforma), která umožňuje výměnu názorů a informací mezi orgány dozoru.  

Pokud jde o čistě vnitrostátní úroveň sdílení služeb, pak tyto nacházejí uplatnění v případě 

identifikace prostřednictvím elektronického podpisu, portálu veřejné správy či datových schránek.  

Konsolidace a propojování informačních systémů veřejné správy – informační systémy orgánů 

dozoru nejsou navzájem propojeny a o propojení na vnitrostátní úrovni se neuvažuje. Tyto informační 

systémy jsou však propojeny s existujícími databázemi, především Živnostenským rejstříkem, 

Administrativním registrem ekonomických subjektů nebo Obchodním rejstříkem, kdy údaje 

o hospodářských subjektech jsou nutné pro ověření údajů pro účely kontroly. Do určité míry dojde 

k propojení informačních systémů vnitrostátních orgánů dozoru v případě, že bude informační systém 

orgánu dozoru propojen s ICSMS prostřednictvím elektronického rozhraní zpracovaného EK. Tím 

budou k dispozici aktuální informace o kontrolovaných výrobcích, zjištěných nedostatcích nebo 

o přijatých opatřeních v rámci celého vnitřního trhu EU.    

Mezinárodní interoperabilita – tato zásada je návrhem právního předpisu zcela respektována. 

Orgánům dozoru se ukládá povinnost používat ICSMS, který byl vytvořen EK, je jí spravován 

a aktualizován a členským státům EU je poskytnut zdarma. Prostřednictvím ICSMS budou 

vnitrostátní orgány dozoru propojeny s orgány dozoru ostatních členských států EU, budou mít 

k dispozici informace o kontrolovaných výrobcích, zjištěných nedostatcích a přijímaných opatřeních 

v případě porušení právních předpisů. Bude možné se lépe soustředit na problematické výrobky 

a zbytečně neopakovat kontroly výrobků, které jsou v souladu s požadavky příslušných právních 

                                                           
50 Např. § 13a zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9SUG)



89 
 

předpisů. Současně bude možná výměna informací a názorů prostřednictvím diskusní platformy (wiki 

platforma).  

Ochrana osobních údajů v míře umožňující kvalitní služby - ochrana osobních údajů a soukromí je 

zajištěna zpracováním údajů v uzavřeném systému, do kterého mohou přistupovat prostřednictvím 

jednoznačné identifikace pouze osoby, které budou mít zřízený přístup do ICSMS. Jejich činnost 

v systému bude evidována a bude podléhat kontrole. Administrátoři ICSMS na úrovni orgánu dozoru 

a na vnitrostátní úrovni jsou povinni provádět pravidelně kontroly údajů včetně údaje o přístupu 

do systému a provádět jejich aktualizaci. Rozsah aktivity v ICSMS se odvíjí od přidělené role. 

Kontroly jsou prováděny rovněž ze strany EK jako hlavního administrátora celého EU systému. 

EK zpracovala manuál k používání ICSMS, kterým se musí všichni uživatelé řídit. Vysoký stupeň 

elektronizace zajišťuje systémovou nemožnost úniku osobních údajů, znemožňuje chybovost 

(poruchy integrity) a distribuce informací probíhá způsobem, který neumožňuje fyzický přístup 

neoprávněným osobám. Nejsou vyžadovány žádné písemné výstupy, což neklade nároky 

na zabezpečení administrativních pomůcek. Výjimkou může být potřeba statistického hodnocení 

v případě vyhodnocování dozorové činnosti, kdy toto je ale navázáno na roli, kterou má oprávněná 

osoba přidělenu.  

Otevřenost a transparentnost včetně otevřených dat a služeb – jak ICSMS, tak Safety Gate – RAPEX, 

mají veřejný prostor, ve kterém jsou zveřejňovány informace o nebezpečných nebo kontrolovaných 

výrobcích a informace o orgánech dozoru v jednotlivých členských státech EU. Veřejně dostupné 

informace důsledně respektují zásadu ochrany osobních údajů, kdy odpovědnost za ochranu osobních 

údajů je sdílena společně EK a členskými státy EU, které musí posuzovat soulad informací 

vkládaných do systémů s požadavky na ochranu osobních údajů. Rozsah zveřejňovaných informací 

je stanoven na úrovni EU a odpovídá požadavkům na nezbytný rozsah informací, který by měla mít 

veřejnost k dispozici o kontrolovaných výrobcích a o kontrolních zjištěních. O dostupnosti těchto 

informací je již dnes veřejnost informována na webových stránkách MPO.   

Technologická neutralita – návrh zákona nevyžaduje konkrétní technologické prvky, předpokládá 

využití stávající infrastruktury, tedy již existujících informačních systémů orgánů dozoru, které 

mohou být s ICSMS propojeny prostřednictvím elektronického rozhraní poskytnutého EK.  

Uživatelská přívětivost – uživatelská přívětivost informačních systémů orgánů dozoru byla řešena 

individuálně při jejich zpracovávání a je rovněž řešena v rámci jejich aktualizací na úrovni 

jednotlivých orgánů dozoru.  

Uživatelská přívětivost systémů spravovaných EK, v daném případě ICSMS a Safety Gate – RAPEX, 

je řešena EK za aktivní účasti a přispění členských států EU. Aplikace Safety Gate – RAPEX byla 

kompletně přebudována v průběhu roku 2018 a 2019 a nová verze byla spuštěna v prosinci 2019. 

Připomínky na zlepšení fungování a vyhledávání a nové funkcionality systému Safety Gate – RAPEX 

byly předloženy rovněž ČR, a další připomínky byly zaslány v průběhu prvního čtvrtletí tohoto roku. 

Připomínky a požadavky na zlepšení fungování ICSMS byly zaslány v letech 2018 a 2019. V prvním 

čtvrtletí 2020 proběhlo testování nových funkcionalit zavedených v souvislosti s novou právní 

úpravou EU o vzájemném uznávání výrobků. ČR se bude účastnit testování a připomínkování dalších 

úprav systému a nových funkcionalit, které budou probíhat v následujícím období a jejichž cílem je 

zohlednit požadavky nařízení o dozoru a také nařízení o vzájemném uznávání.   
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

5.1. Implementace doporučené varianty 

Za uvedení návrhu nové právní úpravy do praxe budou odpovídat Ministerstvo průmyslu a obchodu 

ve spolupráci s dalšími věcně příslušnými ministerstvy, orgány dozoru nad trhem a orgány celní 

správy.  

V rámci Ministerstva průmyslu a obchodu bude zřízen ústřední styčný úřad, jehož účelem bude 

zajišťovat spolupráci a usnadňovat komunikaci mezi všemi orgány dozoru nad trhem s výrobky 

spadajícími do harmonizované sféry na národní úrovni i na úrovni EU a komunikaci směrem k EK. 

Cílem je dosáhnout zvýšení účinnosti a zkvalitnění dozoru nad trhem s výrobky, zlepšení vzájemné 

komunikace a informovanosti o dozorových aktivitách a výsledcích dozoru a také zvýšení 

transparentnosti vůči veřejnosti.   

5.2. Vynucování 

Orgány dozoru jsou správními orgány úředního typu, které jsou podřízenými správními úřady, 

s výjimkou Českého báňského úřadu, který je ústředním správním úřadem. Správní orgány jsou 

součástí výkonné moci, a mohou postupovat pouze a jen na základě a v mezích zákona. Obecným 

právním procesním předpisem, který je závazný pro všechny správní úřady je zákon č. 500/2004 Sb., 

správní řád, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje mj. postup orgánů moci výkonné, pokud 

vykonávají působnost v oblasti veřejné správy. Podle § 2 odst. 1 správního řádu „správní orgán 

postupuje v souladu se zákony a ostatními právními předpisy, jakož i mezinárodními smlouvami, které 

jsou součástí právního řádu". V případě neplnění stanovených povinností dozorového orgánu je 

povinen zjednat nápravu jeho nadřízený správní úřad. 

Implementace zákona o dozoru bude monitorována Ministerstvem průmyslu a obchodu, které je 

gestorem jak za právní úpravu EU, tak i gestorem zákona o dozoru. Ostatní správní úřady budou mít 

stanovenu v nové právní úpravě povinnost spolupracovat s MPO, resp. ústředním styčným úřadem, 

a plnit povinnosti stanovené tímto zákonem a nařízením o dozoru. 

Vzhledem k tomu, že zákon o dozoru je úzce spjat s právní úpravou EU, bude aplikace zákona 

o dozoru monitorována i EK, která bude sledovat plnění povinností stanovených členským státům 

EU nařízením o dozoru. V případě neplnění stanovených povinností budou uplatňovány EK 

administrativní procesy aplikované v případech, kdy členský stát neplní své povinnosti. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost regulace bude přezkoumávána v podstatě každý rok, a to v souvislosti s povinností 

dozorových orgánů zpracovávat a zveřejňovat informace o výsledcích kontrol podle § 26 kontrolního 

řádu. Komplexní zhodnocení účinnosti tohoto regulatorního opatření bude probíhat minimálně 1x za 

4 roky, pokud nebude stanoveno jinak, při zpracování a vyhodnocení vnitrostátní strategie dozoru.  

Dalším zdrojem informací pro posuzování účinnosti dozoru jsou rovněž zprávy o činnosti národní 

sítě Safety Gate - RAPEX, které se na národní úrovni zpracovávají každý rok a jsou zveřejňovány 

na webových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.  

Vzhledem k povinnosti používat ICSMS bude možné informace o účinnosti dozoru získávat 

průběžnou kontrolou zadávání informací do systému a pravidelným hodnocením informací 

vkládaných do systému na vnitrostátní úrovni orgány dozoru. Každoročně bude prováděno hodnocení 

využívání systému a validita a rozsah vkládaných informací. 
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Vzhledem k návaznosti na právní úpravu EU budou hodnocení probíhat i na úrovni EK, zejména 

v rámci stálého výboru pro obecnou bezpečnost výrobků a na úrovni Sítě EU pro shodu výrobků.  

Mezi sledované ukazatele bude patřit např. 

- počet nebezpečných výrobků, 

- počet neshodných výrobků, 

- uložená opatření, 

- podněty či stížnost účastníků trhu s výrobky, 

- počet kontrol plánovaných, či neplánovaných, 

- počet testovaných výrobků a rozsah testování.  

K nejbližšímu průzkumu účinnosti by mělo dojít v souvislosti s posouzením potřeby implementace 

budoucího nového nařízení Evropského parlamentu a Rady o obecné bezpečnosti výrobků, jehož 

návrh by měl být podle aktualizovaného plánu práce EK zveřejněn v první polovině roku 2021.   

 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Názory zainteresovaných stran byly získávány již při vyjednávání návrhu nařízení o dozoru v období 

leden 2018 – duben 2019. Pro účely koordinovaného postupu při vyjednávání byly zřízeny pracovní 

skupiny složené ze zástupců zainteresovaných rezortů, dozorových orgánů a hospodářských subjektů.  

Pro účely koordinace úkolů souvisejících s implementací nařízení o dozoru byla zřízena zvláštní 

mezirezortní pracovní skupina, jejímiž členy byli oficiálně jmenovaní zástupci všech 

zainteresovaných rezortů a orgánů státní správy. Konzultace byly vedeny rovněž se zástupci orgánů 

dozoru a zástupci hospodářských subjektů.  

Jako zdroje dat byly použity informace získané z 

- ICSMS (https://webgate.ec.europa.eu/icsms/)  

- Safety Gate: systém rychlé výměny informací o nebezpečných nepotravinářských výrobcích 

(https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/c

ontent/pages/rapex/index_en.htm)   

- veřejně dostupných informací na webových stránkách jednotlivých orgánů dozoru 

(https://www.coi.cz/,  http://www.cbusbs.cz/, http://www.cizp.cz/, http://www.mzcr.cz/, 

https://www.szpi.gov.cz/, http://www.hzscr.cz/ http://eagri.cz/public/web/ukzuz/, 

https://www.cuzzs.cz/, https://www.celnisprava.cz/cz/, https://www.sujb.cz/uvod/, 

https://www.mdcr.cz/).  

 

 

8. Kontakty na zpracovatele RIA 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

odbor živností a spotřebitelské legislativy 

oddělení spotřebitelské legislativy 

Ing. Eva Přibylová 

email: pribylova@mpo.cz 

tel: +420 224 852 178 
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