
  

 IX. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády, ministra průmyslu 
a obchodu a mistra dopravy dne 3. 8. 2020, s termínem dodání stanovisek do 31. 8. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
dopravy 

Bez připomínek  

Ministerstvo financí Zásadní připomínka 

k Důvodové zprávě a k Hodnocení dopadů implementace nařízení o dozoru:  

Upozorňujeme, že část týkající se dopadů předloženého materiálu na státní 
rozpočet obsahuje zcela nekonkrétní vyjádření, ze kterých si nelze udělat 
představu o možných finančních dopadech a řešení jejich financování. Materiál 
tak nesplňuje požadavky kladené legislativními pravidly vlády. Nelze přijímat 
určité řešení a nemít představu o souvisejících nákladech. Žádáme proto, aby byl 
do materiálu doplněn konkrétní odhad dopadů a rovněž uvést, že 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. Zároveň požadujeme do materiálu doplnit, 
že s navrženou právní úpravou nejsou a nebudou spojeny žádné požadavky 
na navýšení personálních kapacit a prostředků na platy a případná personální 
potřeba bude řešena v rámci stávajícího limitu počtu míst a objemu prostředků na 
platy daných kapitol. 

Akceptováno 
 
Text v odstavci G. důvodové zprávy byl 
upraven takto: 
„Navrhovaná právní úprava bude mít 
pouze omezený dopad na rozpočty 
příslušných orgánů dozoru, ústředních 
orgánů státní správy a orgánů Celní 
správy ČR. Tento dopad bude spojen 
především s upřesněním, resp. 
precizací povinnosti orgánů dozoru 
používat informační a komunikační 
systém (dále jen „ICSMS“) v rozsahu 
stanoveném nařízením. I když tuto 
povinnost již obsahuje nařízení (ES) 
č. 765/2008, dosud nebyla plně 
zabezpečena. Proto lze předpokládat, 
že vzniknou pro dotčené úřady určité 
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náklady na přizpůsobení se systému. 
Výši nákladů je v době zpracování 
návrhu zákona problematické vyčíslit, 
neboť se budou odvíjet od orgánem 
zvoleného způsobu zadávání 
informací do systému. Lze 
předpokládat vznik nákladů především 
v případě využití přenosu informací 
z IT systému orgánu dozoru 
prostřednictvím rozhraní, které bude 
zpracováno a dáno k dispozici ze 
strany EK, patrně bude nutné vynaložit 
náklady na propojení s tímto 
rozhraním. V případě rozhodnutí 
o vkládání dat do ICSMS určenými 
pracovníky orgán dozoru ponese 
náklady s tím spojené. Je nutné vést 
v patrnosti, že povinnost informovat 
o výrobcích, u nichž byly kontrolou 
zjištěny nedostatky, prostřednictvím 
ICSMS není povinností novou. Tuto 
povinnost stanoví již nařízení (ES) 
č. 765/2008 od roku 2010.  

S určitými náklady bude nutné 
počítat v případě zřízení ústředního 
styčného úřadu při Ministerstvu 
průmyslu a obchodu 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 
budou řešeny v rámci kapitoly 
Ministerstva průmyslu a obchodu. 

Předpokládá se, že dozor nad 
trhem s výrobky spadajícími do 
harmonizované sféry budou nadále 
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vykonávat stávající orgány dozoru.  
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.  

Výdajové dopady na státní 
rozpočet související s předloženým 
materiálem budou hrazeny v rámci 
stanovených finančních i personálních 
limitů příslušných kapitol státního 
rozpočtu bez nároků na jejich 
dodatečné navýšení.“  
 
Text odst. 3.1 ve Shrnutí závěrečné 
zprávy RIA byl upraven takto: 
„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, 
a 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 
o ICSMS, a v případě využití přenosu 
informací z IT systémů orgánů dozoru 
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prostřednictvím rozhraní, které bude 
dáno k dispozici EK, nejsou známa 
technická data a požadavky na 
vytvoření rozhraní a s tím spojené 
náklady. Avšak 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. 
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. 

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. 

Výdajové dopady na státní 
rozpočet související s předloženým 
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materiálem budou hrazeny v rámci 
stanovených limitů příslušných kapitol 
státního rozpočtu bez nároků na jejich 
dodatečné navýšení. S navrženou 
právní úpravou nejsou a nebudou 
spojeny žádné požadavky na navýšení 
personálních kapacit a prostředků na 
platy a případná personální potřeba 
bude řešena v rámci stávajících limitu 
počtu míst a objemu prostředků na 
platy daných kapitol.“  

 
MF s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k § 11:  

Do závěrečné zprávy RIA se navrhuje doplnit dopady na rozpočet Celní správy 
České republiky. Dle návrhu znění § 11 odst. 7 pokuty za přestupky vymáhá celní 
úřad. Návrh není řádně podložen náklady, které v souvislosti s touto kompetencí 
vzniknou na straně Celní správy ČR. V té souvislosti je žádáno o vyčíslení 
odhadu počtu pokut, které celní úřady budou vymáhat. 

Akceptováno jinak, vysvětleno 
 § 11 odst. 7 se upravuje takto:  
„(7) Pokuty vybírá orgán, který pokutu 
uložil.“ 
 
Slova „vymáhá je celní úřad“ jsou 
nadbytečná, protože bude platit 
stávající situace daná zákonem 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění 
pozdějších předpisů (§ 161 a násl.). 
 
Do odstavce G. důvodové zprávy byl 
doplněn text: 
„Pokud jde o vyčíslení odhadu počtu 
pokut, které budou celní úřady 
vymáhat, lze předpokládat, že jejich 
navýšení bude minimální, pokud 
k němu vůbec dojde. Předpokládá se, 
že celkový rozsah kontrol se nebude 
významně měnit, kontroly se budou 
přesouvat pouze mezi jednotlivými 
sektory nebo podle problémů, které 
vzniknou na trhu. Zákon o dozoru 
nepředstavuje zásadní nové 
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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 případě těchto 
kontrol bude výše pohledávek daleko 
nižší. Vzhledem k tomu, že návrh 
zákona o dozoru nijak nezasahuje do 
kontrolní činnosti a jejího organizování, 
nebude se výše pohledávek 
postupovaných Celním úřadům 
k vymáhání lišit od předchozích 
období.“ 
 
Do textu odst. 3.1 ve Shrnutí 
závěrečné zprávy RIA byla prostřední 
část upravena takto: 
„Pokud jde o povinnost stanovenou 
GŘC, nejedná se ve skutečnosti 
o povinnost novou, ale o sjednocení 
způsobu a rozsahu poskytování 
informací pro všechny orgány dozoru. 
Jsou sice poskytovány již dnes, ale na 
různé úrovni a v různém rozsahu. Tato 
povinnost nevede k nutnosti 
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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 jejího organizování, 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.“ 
 
MF s vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínka 

k § 7 odst. 1:  

Slova "písmene" je třeba na obou místech nahradit zkratkou "písm.". 

Akceptováno jinak 
Text § 7 byl upraven takto: 

„§ 7 
(1) Opatření podle § 6 odst. 2 uloží 
orgán dozoru postupem podle 
odstavců 2 a 3. Při uložení opatření 
dbá orgán dozoru zvýšenou měrou na 
to, aby byla šetřena práva a oprávněné 
zájmy hospodářského subjektu. 
(2) Současně s oznámením 
o zahájení řízení o uložení opatření 
umožní orgán dozoru hospodářskému 
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subjektu vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí ve lhůtě, která nesmí být 
kratší 10 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení.  Rozhodnutí 
o uložení opatření vydá orgán dozoru 
bez zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty pro jeho 
vyjádření.  
(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení 
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti 
nebo jiného veřejného zájmu, vydá 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až 
e) a písm. g) až j), které je prvním 
úkonem v řízení. Rozhodnutí může 
orgán dozoru vydat též na místě; 
v takovém případě rozhodnutí 
vyhlašuje ústně, jeho písemné 
vyhotovení orgán dozoru bez 
zbytečného odkladu oznamuje 
dodatečně. O ústním vyhlášení 
rozhodnutí orgán dozoru vždy na místě 
vydá písemné potvrzení, které obdrží 
hospodářský subjekt. 
(4) Proti rozhodnutí o uložení 
opatření postupem podle odstavce 3 
lze podat odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů ode dne jeho 
oznámení. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání vydá 
správní orgán bez zbytečného 
odkladu. 
(5)  Hospodářský subjekt je 
povinen bezodkladně písemně 
informovat orgán dozoru o způsobu 
zjednání nápravy.  
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(6) Pominou-li důvody nebo 
některý z důvodů pro uložení opatření, 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření nebo jeho část zruší, nebo 
změní. Přitom postupuje podle 
odstavců 1 až 4 přiměřeně.“ 

 

Text odst. K § 7 Zvláštní části 
důvodové zprávy byl upraven takto:  
„K § 7 
Orgány dozoru v případě ukládání 
opatření postupují podle správního 
řádu. V některých případech však 
může být vzhledem k potřebě 
urychleného řešení případu postup 
podle správního řádu příliš dlouhý a 
nemusí umožnit orgánu dozoru 
přijmout potřebné operativní 
rozhodnutí tak, jak si situace a ochrana 
veřejného zájmu žádá. Oprávnění 
zasáhnout proti dalšímu dodávání na 
trh výrobku, který porušuje právní 
předpisy, a to v okamžiku zjištění 
porušení, je zcela nezbytné. Z tohoto 
důvodu se zavádí zvláštní procesní 
úprava umožňující bezodkladně uložit 
hospodářskému subjektu opatření 
k odstranění protiprávního stavu.  
Jedná se například o případy kontrol 
v návaznosti na ověření, zda se na trhu 
nevyskytuje nebezpečný výrobek 
oznámený prostřednictvím aplikace 
Safety Gate – RAPEX, kdy již bylo 
zjištěno a potvrzeno v jiném členském 
státě, že dotčený výrobek představuje 
vážné riziko. Orgán dozoru je 
v souladu s právní úpravou EU 
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povinen zajistit, aby nebezpečný 
výrobek byl bezodkladně stažen z trhu 
nebo z oběhu, pokud se vyskytuje na 
vnitrostátním trhu. Dále se může jednat 
o případy, kdy je v průběhu kontroly 
zjištěno, že kontrolovaný výrobek 
nesplňuje požadavky právních 
předpisů nebo představuje pro 
konečného uživatele riziko, nebo je 
prokázáno porušení právních 
předpisů, a to takové povahy, že je 
nezbytné situaci řešit ještě před 
skončením kontroly. Obdobná situace 
může nastat i v případě kontrol online 
nabídky a prodeje výrobků, kdy šetření 
probíhá orgány dozoru tzv. „od stolu“.  
Ve výše uvedených případech nelze 
použít beze zbytku postup podle 
správního řádu, především § 143 
správního řádu, který nezahrnuje 
všechny situace, za kterých mohou být 
ukládány povinnosti na místě, a které 
předpokládá nařízení o dozoru. § 143 
správního řádu nezahrnuje konkrétně 
situaci spojenou s bezpečností, resp. 
nebezpečností výrobku, a nesoulad 
s právními předpisy. Rozhodnutí podle 
§ 143 správního řádu se vyhlašuje 
ústně. Z povahy věci ale nelze na 
místě a ústně uložit povinnost 
v případě kontrol online nabídek a 
prodejů výrobků, kdy se kontroly 
provádějí především „od stolu“ 
(kontrolují se webové stránky 
vybraných eshopů), a kontrola tedy na 
místě neprobíhá a nelze ani uložit 
povinnost ústně.  
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Navrhovaný § 7 zakotvuje dva režimy 
ukládání opatření podle § 6. První 
režim se uplatní obecně a obsahuje 
pouze dvě odchylky od správního řádu: 
(i) orgán dozoru nesmí v oznámení 
o zahájení správního řízení stanovit 
dotčenému hospodářskému subjektu 
lhůtu pro vyjádření kratší 10 
pracovních dnů, a (ii) orgán dozoru je 
povinen vydat rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty v případě, že se 
hospodářský subjekt nevyjádří. Tyto 
odchylky od správního řádu jsou 
odůvodněny zájmem na rychlém přijetí 
opatření a podmínkami stanovenými 
v nařízení o dozoru. Například podle čl. 
18 odst. 3 nařízení o dozoru „dostane 
dotyčný hospodářský subjekt 
příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, 
která nebude kratší než 10 pracovních 
dnů, vyjádřil, ledaže mu takovou 
příležitost nelze poskytnou kvůli 
naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo 
nařízení na základě zdravotních nebo 
bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných 
zájmů, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie.“  
Pro případ akutního nebezpečí, které 
by ohrožovalo veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, 
se stanoví v souladu s nařízením 
zrychlený postup pro přijímání 
opatření, který obsahuje více odchylek 
od správního řádu. V těchto případech 
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orgán dozoru vydá rozhodnutí o 
uložení opatření jako první úkon 
v řízení. Toto rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat na místě. V tomto 
případě vyhlásí rozhodnutí ústně na 
místě s tím, že musí být 
hospodářskému subjektu, vůči 
kterému směřuje, oznámeno 
dodatečně písemně. O ústním 
vyhlášení se vždy na místě vydá 
příslušnému hospodářskému subjektu 
písemné potvrzení. Proti takto 
vyhlášenému rozhodnutí o uložení 
opatření se hospodářskému subjektu 
přiznává právo na odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů od dne oznámení 
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání musí 
být orgánem dozoru vydáno bez 
zbytečného odkladu. Všechny 
zakotvené a popsané odchylky od 
správního řádu vyplývají z naléhavého 
zájmu na co nejrychlejším přijetí 
pravomocného rozhodnutí o uložení 
opatření vždy tam, kde jsou dotčeny, 
resp. ohroženy veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem 
(srov. rozhodnutí je prvním úkonem 
v řízení, rozhodnutí lze vyhlásit ústně 
na místě, pokud je to možné, odvolací 
lhůta činí 10 pracovních dnů a odvolání 
nemá odkladný účinek). 
Za jiný veřejný zájem opravňující orgán 
dozoru přijmout opatření ve 
„zrychleném“ postupu se v souladu 
s čl. 1 odst. 1 nařízení o dozoru 
považuje například zdraví a 
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bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a jiné 
veřejné zájmy, které jsou chráněny 
právními předpisy uvedenými v příloze 
I k nařízení o dozoru a v předpisech, 
kterými jsou předpisy uvedené 
v příloze I k nařízení o dozoru 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu. 
Zrychlený postup, tedy postup podle 
§ 7 odst. 3 a 4 nelze použít v případě 
uložení opatření o zničení nebo 
znehodnocení výrobků z důvodu 
významného zásahu do vlastnických 
práv hospodářského subjektu. 
Hospodářskému subjektu se stanovuje 
povinnost informovat písemně orgán 
dozoru o přijatých opatřeních 
k odstranění zjištěných nedostatků a 
o zjednání nápravy.  
V případě, že pominou důvody 
k uložení opatření, zejména v případě, 
kdy hospodářský subjekt splní 
opatření, orgán dozoru opatření zruší 
nebo změní. Vzhledem k tomu, že na 
změně či zrušení rozhodnutí o uložení 
opatření panuje stejný zájem, měly by 
proběhnout na základě stejných 
procesních pravidel. Z tohoto důvodu 
je stanoveno, že se v případě zrušení 
či změny rozhodnutí o uložení opatření 
použijí procesní postupy uvedené v § 7 
přiměřeně.“ 

Doporučující připomínka 

k § 7 odst. 3:  

Akceptováno jinak 
Viz předcházející doporučující 
připomínka. 
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Je obtížné rozumět termínu "oznámení písemného vyhotovení opatření" jako 
okamžiku rozhodného pro počátek běhu lhůty pro podání námitek. Z textu § 7 
odst. 2 vyplývá, že opatření bude vyhlášeno ústně, poté bude doručeno písemně. 
S okamžikem "oznámení písemného vyhotovení" odstavec 2 vůbec nepracuje.  
Dáváme k úvaze, zda tento termín nenahradit spíše dnem "doručení" což je 
postup pro stanovení běhu lhůty pro podání opravných prostředků obvyklý a je 
snadněji určitelný. Pokud by se lhůta měla počítat od chvíle oznámení, je třeba z 
textu odstavce 3 vypustit slova "písemného vyhotovení". Současně by pak bylo 
vhodné do návrhu zakotvit povinnost učinit o oznámení opatření zápis do 
protokolu, aby byl den, kdy lhůta pro podání námitek začíná běžet, 
nezpochybnitelně určitelný. 

Doporučující připomínka 

k § 7 odst. 6:  

Domníváme se, že zde by mělo být odkazováno na "opatření podle § 6 odst. 2 
písm. a) až e) a písm. g) až j)", nikoliv na "opatření podle odstavce 1" (ten 
obsahuje právě odkaz na § 6) - řetězení odkazů považujeme z důvodu 
přehlednosti a srozumitelnosti právního předpisu za nevhodné.  

Akceptováno jinak 
Viz předcházející doporučující 
připomínka. 

Doporučující připomínka 

k § 8:  

Tímto ustanovení se orgánům Celní správy ČR ukládá povinnost používat 
informační a komunikační systém podle s čl. 34 nařízení o dozoru. Podle 
Důvodové zprávy se však rozpočtové dopady spojené s upřesněním, resp. 
precizací povinnosti orgánů dozoru používat informační a komunikační systém 
týkají pouze příslušných orgánů dozoru a ústředních orgánů státní správy, což 
orgány Celní správy ČR nejsou. Uvedené je nutno vyjasnit. 

Akceptováno  
První věta v odstavci G. důvodové 
zprávy byla upraven takto: 
„Navrhovaná právní úprava bude mít 
pouze omezený dopad na rozpočty 
příslušných orgánů dozoru, ústředních 
orgánů státní správy a orgánů Celní 
správy ČR.“ 

Doporučující připomínka 

k § 10 odst. 2:  

Doporučuje se za slovo „není“ vložit slovo „povinnosti“. Jedná se o zpřesnění 
formulace v tom smyslu, že navrhovaným ustanovením je prolomena povinnost 
mlčenlivosti podle daňového řádu. 

Akceptováno 
Text ustanovení upraven takto: 
„Poskytnutí informací podle odstavce 1 
a 4 není porušením povinnosti 
mlčenlivosti podle daňového řádu.“ 

Doporučující připomínka Akceptováno 
Text ustanovení upraven takto: 
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k § 10 odst. 3: 

Navrhuje se slova „čl. 25 odst. 1“ nahradit slovy „čl. 25 odst. 6“. Jedná se zřejmě 
o chybu. 

„Generální ředitelství cel předává 
Evropské komisi a ústřednímu 
styčnému úřadu informace podle čl. 25 
odst. 6 přímo použitelného předpisu.“ 

Doporučující připomínka 

k § 11 odst. 5 písm. c) a d):  

V těchto ustanovení je třeba zkratku "odst." vypsat slovem a naopak slovo 
"písmene" nahradit zkratkou "písm.". 

Akceptováno 
Text ustanovení byl upraven 
i v návaznosti na akceptaci připomínky 
ÚV-OKOM (předsunutí původního 
odst. 4 na úvod § 11 a následné 
přeznačení odstavců) takto: 
 „Za přestupek lze uložit pokutu do  
a) 100 000 Kč, jedná-li se 
o přestupek podle odstavce 3,  
b) 500 000 Kč, jedná-li se 
o přestupek podle odstavce 2 nebo 4, 
c) 1 000 000 Kč, jedná-li se 
o přestupek podle odstavce 1 písm. b) 
nebo c), 
d) 50 000 000 Kč, jedná-li se 
o přestupek podle odstavce 1 písm. a). 
Přestupky podle odstavce 1 až 4 
projednává orgán dozoru.“ 

Ministerstvo kultury Doporučující připomínka 

K názvům částí zákona 

Doporučujeme sjednotit způsob označování části druhé až části desáté návrhu 
zákona ve smyslu čl. 34 odst. 2 Legislativních pravidel vlády. 
Zároveň doporučujeme napsat nadpisy části první a části jedenácté tučně velkými 
písmeny ve smyslu čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
Text byl upraven ve smyslu 
připomínky. 

Ministerstvo obrany Bez připomínek  

Ministerstvo práce a 
sociálních věcí 

Zásadní připomínka 

K § 4 odst. 1 písm. o) 

Písmeno o) požadujeme vypustit. Zároveň požadujeme vypustit Státní úřad 
inspekce práce z přílohy k zákonu. 

Odůvodnění: 

Akceptováno 
SÚIP byl ze seznamu orgánů dozoru 
vypuštěn (z § 4 odst. 1 a z přílohy). 
 
 
MPSV s vypořádáním souhlasí. 
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V § 4 odst. 1 jsou uvedeny orgány dozoru příslušné k uplatňování přímo 
použitelného předpisu a postupu podle tohoto zákona, kde pod písmenem o) 
uveden i Státní úřad inspekce práce. 
Dále pak v části IX materiálu - Hodnocení dopadů implementace nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru 
nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a 
nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011 je v 1.1.1 - Popis současného stavu 
uvedena i tabulka č.1, která podle našeho názoru nepřesně specifikuje rozsah 
činnosti a působnosti Státního úřadu inspekce práce podle chemického zákona a 
navíc, na rozdíl od ostatních uvedených dozorových orgánů, neuvádí popis 
činnosti (sloupec 2). Pouze ve sloupci 3 – kompetence – opět nepřesně 
identifikuje postavení Státního úřadu inspekce práce vyplývající z chemického   
zákona: 

dozorový orgán po
pis 

Kompetence 

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 směsí 

Rovněž v tabulce 8, popisující orgány dozoru vykonávající dozor nad trhem 
s výrobky spadajícími od harmonizované sféry je Státní úřad inspekce práce 
opět uveden jako dozorový orgán nad chemickými látkami a směsmi. 
Popis kompetence by měl správně znít: „vykonává dozor v rozsahu vymezeném 
v § 29 zákona č. 350/2011 Sb., o chemických látkách a chemických směsích…“. 
K tomu uvádíme, že postavení Státního úřadu inspekce práce je dáno § 29 
zákona č. 350/2011 Sb.: 
„Státní úřad inspekce práce 
a) kontroluje, jak jsou výrobci, dovozci, následnými uživateli, distributory a 
dodavateli předmětů dodržována ustanovení tohoto zákona, právních předpisů 
vydaných k jeho provedení, přímo použitelných předpisů Evropské unie a 
rozhodnutí správních orgánů podle tohoto zákona, z hlediska bezpečnosti práce, 
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.“. 
Dále pak v návaznosti na citovaný § 29 byla ustanovením § 39 chemického 
zákona přijata změna zákona o inspekci práce, kterým byly doplněny skutkové 
podstaty přestupků, za které může inspekce práce uložit sankci, a to pouze 
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za nedodržování opatření k zamezení rizik na pracovištích, stanovených právními 
předpisy, které upravují povinnosti právnických osob a podnikajících fyzických 
osob při používání chemických látek nebo látek obsažených ve směsích 
(doplněno do § 17 a 30 zákona o inspekci práce). 
Z výše uvedeného vyplývá, že Státní úřad inspekce práce není v postavení 
dozorového orgánu nad chemickým zákonem, a jeho působnost se nevztahuje 
na celý chemický zákon a veškeré povinnosti z něj vyplývající, tudíž není možné, 
aby mu předložený návrh zákona stanovil kontrolní působnost v rámci dozoru nad 
trhem a souladu výrobku, včetně následných předpisů, které se uvedenou 
problematikou zabývají. 
Postavení Státního úřadu inspekce práce, respektive jeho kontrolní činnost dle 
výše uvedeného chemického zákona jednoznačně spadá do oblasti bezpečnosti 
práce a souvisejících rizik na pracovištích, tak jak uvádí § 29 a dále pak § 39 
chemického zákona, a nikoliv do oblasti dozoru nad trhem a souladu výrobku.  
 

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme text nadpisu části první uvést do souladu s čl. 30 odst. 4 a čl. 34 
odst. 1 Legislativních pravidel vlády (LPV).  

Akceptováno 
Text byl upraven ve smyslu 
připomínky. 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme opravit překlep v textu poznámky pod čarou č. 3 - „při jejich 
dodávání na trh“. 

Akceptováno jinak 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
Vzhledem k úpravě textu § 5 odst. 4 ve 
smyslu připomínky MSp byl obsah 
poznámky pod čarou č. 3 přesunut do 
poznámky pod čarou č. 2, a původní 
poznámka pod čarou č. 3 byla 
vypuštěna. 

Doporučující připomínka 

V textu poznámky pod čarou č. 4 doporučujeme uvést název zákona o ochraně 
veřejného zdraví tak, jak je uveden ve Sbírce zákonů, tj. vypustit z názvu slova 
„a doplnění“. 

Akceptováno jinak 
Původní poznámka pod čarou č. 4 byla 
vzhledem k přeformulování § 7 z textu 
vypuštěna.  

Doporučující připomínka 

K částem druhé až desáté 

Doporučujeme uvést názvy částí v souladu s čl. 28 odst. 5 a 6 LPV pod název 
části, tedy nad označení příslušného paragrafu a dále používat jednotný způsob 

Akceptováno 
Text byl upraven ve smyslu 
připomínky. 
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vyjádření nadpisů částí zákona, v nichž jsou obsaženy novely zákonů v souladu 
s čl. 34 odst. 2 LPV. 

Doporučující připomínka 

k části páté, šesté, osmé, deváté a desáté 

Z názvu části doporučujeme vypustit slova „, ve znění pozdějších předpisů“. 
Podobně také v části šesté, osmé, deváté a desáté. 

Akceptováno 
Text byl upraven ve smyslu 
připomínky. 

Doporučující připomínka 

k části deváté 

Do výčtu novel zákona o ochraně veřejného zdraví doporučujeme doplnit zákon č. 
238/2020 Sb. 

Akceptováno jinak 
Předmětná úprava zákona o ochraně 
veřejného zdraví byla na žádost MZd 
vypuštěna. 

Doporučující připomínka 

k části desáté 

V úvodní větě § 20 doporučujeme za slova „V § 5“ vložit text „odst. 1“. 

Akceptováno 
Text byl upraven ve smyslu 
připomínky.  

Doporučující připomínka 

K části jedenácté 

Název části jedenácté doporučujeme uvést velkými písmeny a pod označení 
části.  

Akceptováno 
Text byl upraven ve smyslu 
připomínky.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní připomínka 

k § 7 

Navrhovaná zvláštní procesní úprava umožňující dozorovým orgánům 
bezodkladně uložit opatření vedoucí k odstranění protiprávního stavu je ve vztahu 
k hospodářským subjektům přísnější než úprava v implementovaném nařízení. 
Implementované nařízení stanoví, že hospodářskému subjektu by měla být 
poskytnuta lhůta minimálně 10 dnů k vyjádření ještě před přijetím opatření 
dozorovým orgánem, ledaže mu takovou příležitost nelze poskytnout kvůli 
naléhavosti opatření na základě zdravotních nebo bezpečnostních požadavků 
nebo jiných důvodů týkajících se veřejných zájmů. Navrhovaná úprava však 
obdobné pravidlo neobsahuje. Upozorňujeme, že lhůtu 10 dnů pro podání 
námitek proti již uloženému opatření, jejichž podání navíc nemá odkladný účinek, 
nelze v žádném případě považovat za lhůtu k vyjádření se ve smyslu 
implementovaného nařízení. Chápeme potřebu v některých případech (zejména 
hrozící nebezpečí životu nebo zdraví osob) jednat bezodkladně, nesouhlasíme 

Akceptováno jinak 
Text § 7 by upraven takto:  

„§ 7 
(1) Opatření podle § 6 odst. 2 uloží 
orgán dozoru postupem podle 
odstavců 2 a 3. Při uložení opatření 
dbá orgán dozoru zvýšenou měrou na 
to, aby byla šetřena práva a oprávněné 
zájmy hospodářského subjektu. 
(2) Současně s oznámením o zahájení 
řízení o uložení opatření umožní orgán 
dozoru hospodářskému subjektu 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve 
lhůtě, která nesmí být kratší 10 
pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení.  Rozhodnutí o uložení 
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však s tvrzením, že v takových situacích nelze postupovat podle správního řádu. 
Správní řád naopak právě v případech hrozícího nebezpečí nebo obecně v řízení 
navazujících na výkon dozoru umožňuje postupovat odchylně od obecného 
procesního postupu (institut řízení na místě - § 143 správního řádu). Máme za to, 
že institut řízení na místě může sloužit cíli sledovanému předkladatelem. 
Postupem podle § 143 správního řádu je možné jednat bezodkladně (rozhodnutí 
lze vyhlásit ústně bezprostředně na místě, odvolání proti rozhodnutí není přiznán 
odkladný účinek). Pro uplatnění tohoto postupu však musí být splněny zákonné 
podmínky (taxativní výčet případů - § 143 odst. 1 a zjištění skutkového stavu – § 
143 odst. 2). Ustanovení § 143 odst. 3 dále explicitně stanoví, že musí být 
zvýšenou měrou dbáno, aby byla šetřena práva a oprávněné zájmy účastníků. 
Žádná obdobná omezení dozorových orgánů a ochranu hospodářských subjektů 
proti případnému užití takového postupu i v případech, kdy k tomu není dán 
dostatečný důvod, navrhovaná úprava neobsahuje. Navrhovanou úpravu lze 
proto v kontextu úpravy ve správním řádu a v implementovaném nařízení 
považovat za neodůvodněně se odchylující výrazně v neprospěch dozorovaných 
hospodářských subjektů. Požadujeme tedy do návrhu v souladu 
s implementovaným nařízením doplnit možnost hospodářského subjektu vyjádřit 
se k opatření dozorového orgánu ještě před jeho přijetím a zároveň požadujeme 
buď přesvědčivým způsobem odůvodnit nezbytnost odchylné úpravy od 
správního řádu, nebo její vypuštění.  

opatření vydá orgán dozoru bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty pro jeho 
vyjádření.  
(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení 
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti 
nebo jiného veřejného zájmu, vydá 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až 
e) a písm. g) až j), které je prvním 
úkonem v řízení. Rozhodnutí může 
orgán dozoru vydat též na místě; 
v takovém případě rozhodnutí 
vyhlašuje ústně, jeho písemné 
vyhotovení orgán dozoru bez 
zbytečného odkladu oznamuje 
dodatečně. O ústním vyhlášení 
rozhodnutí orgán dozoru vždy na místě 
vydá písemné potvrzení, které obdrží 
hospodářský subjekt. 
(4) Proti rozhodnutí o uložení opatření 
postupem podle odstavce 3 lze podat 
odvolání ve lhůtě 10 pracovních dnů 
ode dne jeho oznámení. Odvolání 
nemá odkladný účinek. Rozhodnutí 
o odvolání vydá správní orgán bez 
zbytečného odkladu. 
(5) Hospodářský subjekt je povinen 
bezodkladně písemně informovat 
orgán dozoru o způsobu zjednání 
nápravy.  
(6) Pominou-li důvody nebo některý 
z důvodů pro uložení opatření, orgán 
dozoru rozhodnutí o uložení opatření 
nebo jeho část zruší, nebo změní. 
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Přitom postupuje podle odstavců 1 až 
4 přiměřeně.“  
 
Text odst. K § 7 Zvláštní části 
Důvodové zprávy byl upraven takto: 

„K § 7 

Orgány dozoru v případě ukládání 
opatření postupují podle správního 
řádu. V některých případech však 
může být vzhledem k potřebě 
urychleného řešení případu postup 
podle správního řádu příliš dlouhý a 
nemusí umožnit orgánu dozoru 
přijmout potřebné operativní 
rozhodnutí tak, jak si situace a ochrana 
veřejného zájmu žádá. Oprávnění 
zasáhnout proti dalšímu dodávání na 
trh výrobku, který porušuje právní 
předpisy, a to v okamžiku zjištění 
porušení, je zcela nezbytné. Z tohoto 
důvodu se zavádí zvláštní procesní 
úprava umožňující bezodkladně uložit 
hospodářskému subjektu opatření 
k odstranění protiprávního stavu.  
Jedná se například o případy kontrol 
v návaznosti na ověření, zda se na trhu 
nevyskytuje nebezpečný výrobek 
oznámený prostřednictvím aplikace 
Safety Gate – RAPEX, kdy již bylo 
zjištěno a potvrzeno v jiném členském 
státě, že dotčený výrobek představuje 
vážné riziko. Orgán dozoru je 
v souladu s právní úpravou EU 
povinen zajistit, aby nebezpečný 
výrobek byl bezodkladně stažen z trhu 
nebo z oběhu, pokud se vyskytuje na 
vnitrostátním trhu. Dále se může jednat 
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o případy, kdy je v průběhu kontroly 
zjištěno, že kontrolovaný výrobek 
nesplňuje požadavky právních 
předpisů nebo představuje pro 
konečného uživatele riziko, nebo je 
prokázáno porušení právních 
předpisů, a to takové povahy, že je 
nezbytné situaci řešit ještě před 
skončením kontroly. Obdobná situace 
může nastat i v případě kontrol online 
nabídky a prodeje výrobků, kdy šetření 
probíhá orgány dozoru tzv. „od stolu“.  
Ve výše uvedených případech nelze 
použít beze zbytku postup podle 
správního řádu, především § 143 
správního řádu, který nezahrnuje 
všechny situace, za kterých mohou být 
ukládány povinnosti na místě, a které 
předpokládá nařízení o dozoru. § 143 
správního řádu nezahrnuje konkrétně 
situaci spojenou s bezpečností, resp. 
nebezpečností výrobku, a nesoulad 
s právními předpisy. Rozhodnutí podle 
§ 143 správního řádu se vyhlašuje 
ústně. Z povahy věci ale nelze na 
místě a ústně uložit povinnost 
v případě kontrol online nabídek a 
prodejů výrobků, kdy se kontroly 
provádějí především „od stolu“ 
(kontrolují se webové stránky 
vybraných eshopů), a kontrola tedy na 
místě neprobíhá a nelze ani uložit 
povinnost ústně.  
Navrhovaný § 7 zakotvuje dva režimy 
ukládání opatření podle § 6. První 
režim se uplatní obecně a obsahuje 
pouze dvě odchylky od správního řádu: 
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(i) orgán dozoru nesmí v oznámení 
o zahájení správního řízení stanovit 
dotčenému hospodářskému subjektu 
lhůtu pro vyjádření kratší 10 dnů, a (ii) 
orgán dozoru je povinen vydat 
rozhodnutí bez zbytečného odkladu po 
vyjádření hospodářského subjektu, 
nebo po marném uplynutí lhůty 
v případě, že se hospodářský subjekt 
nevyjádří. Tyto odchylky od správního 
řádu jsou odůvodněny zájmem na 
rychlém přijetí opatření a podmínkami 
stanovenými v nařízení o dozoru. 
Například podle čl. 18 odst. 3 nařízení 
o dozoru „dostane dotyčný 
hospodářský subjekt příležitost, aby se 
v přiměřené lhůtě, která nebude kratší 
než 10 pracovních dnů, vyjádřil, ledaže 
mu takovou příležitost nelze poskytnou 
kvůli naléhavosti opatření, rozhodnutí 
nebo nařízení na základě zdravotních 
nebo bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných 
zájmů, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie.“  
Pro případ akutního nebezpečí, které 
by ohrožovalo veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, 
se stanoví v souladu s nařízením 
zrychlený postup pro přijímání 
opatření, který obsahuje více odchylek 
od správního řádu. V těchto případech 
orgán dozoru vydá rozhodnutí o 
uložení opatření jako první úkon 
v řízení. Toto rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat na místě. V tomto 
případě vyhlásí rozhodnutí ústně na 
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místě s tím, že musí být 
hospodářskému subjektu, vůči 
kterému směřuje, oznámeno 
dodatečně písemně. O ústním 
vyhlášení se vždy na místě vydá 
příslušnému hospodářskému subjektu 
písemné potvrzení. Proti takto 
vyhlášenému rozhodnutí o uložení 
opatření se hospodářskému subjektu 
přiznává právo na odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů od dne oznámení 
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání musí 
být orgánem dozoru vydáno bez 
zbytečného odkladu. Všechny 
zakotvené a popsané odchylky od 
správního řádu vyplývají z naléhavého 
zájmu na co nejrychlejším přijetí 
pravomocného rozhodnutí o uložení 
opatření vždy tam, kde jsou dotčeny, 
resp. ohroženy veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem 
(srov. rozhodnutí je prvním úkonem 
v řízení, rozhodnutí lze vyhlásit ústně 
na místě, pokud je to možné, odvolací 
lhůta činí 10 pracovních dnů a odvolání 
nemá odkladný účinek). 
Za jiný veřejný zájem opravňující orgán 
dozoru přijmout opatření ve 
„zrychleném“ postupu se v souladu 
s čl. 1 odst. 1 nařízení o dozoru 
považuje například zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a jiné 
veřejné zájmy, které jsou chráněny 
právními předpisy uvedenými v příloze 
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I k nařízení o dozoru a v předpisech, 
kterými jsou předpisy uvedené 
v příloze I k nařízení o dozoru 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu. 
Zrychlený postup, tedy postup podle § 
7 odst. 3 a 4 nelze použít v případě 
uložení opatření o zničení nebo 
znehodnocení výrobků z důvodu 
významného zásahu do vlastnických 
práv hospodářského subjektu. 
Hospodářskému subjektu se stanovuje 
povinnost informovat písemně orgán 
dozoru o přijatých opatřeních k 
odstranění zjištěných nedostatků a o 
zjednání nápravy.  
V případě, že pominou důvody 
k uložení opatření, zejména v případě, 
kdy hospodářský subjekt splní 
opatření, orgán dozoru opatření zruší 
nebo změní. Vzhledem k tomu, že na 
změně či zrušení rozhodnutí o uložení 
opatření panuje stejný zájem, měly by 
proběhnout na základě stejných 
procesních pravidel. Z tohoto důvodu 
je stanoveno, že se v případě zrušení 
či změny rozhodnutí o uložení opatření 
použijí procesní postupy uvedené v § 7 
přiměřeně.“ 
 
MSp s vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínka 

k § 5 odst. 2 

Oprávnění orgánů dozoru nad trhem použít pro účely svých šetření jako důkaz 
jakoukoli informaci, dokument, zjištění, prohlášení nebo jakékoli poznatky bez 
ohledu na formát a médium, na kterém jsou uloženy, je stanoveno v nařízení EU 

Vysvětleno 
Předmětné ustanovení bylo do návrhu 
zákona vloženo s ohledem na 
skutečnost, že dozor nad trhem je ve 
výlučné kompetenci členských států 
EU a pravomoci či oprávnění orgánům 
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č. 2019/1020 (dále jen „implementované nařízení“), které je přímo aplikovatelné, 
není tedy nutné jej přejímat do textu zákona. Formulace, kterou zvolil 
předkladatel, je navíc zavádějící, neboť ji lze chápat i tak, že zmocňuje orgány 
dozoru k nahlížení do jakýchkoli dokumentů a k přístupu k jakýmkoli informacím. 
Doporučujeme proto navrhované ustanovení vypustit. 

dozoru mohou ukládat pouze členské 
státy. Orgány dozoru by měly mít 
možnost využívat jakékoliv informace, 
které souvisí s předmětem kontroly, 
tedy ne jakoukoliv informaci, přičemž 
předmět kontroly musí být vždy 
předem vymezen. Návrh ustanovení 
nepředpokládá, že by se mělo jednat o 
informace, které jsou nějak chráněny či 
k jejich přístupu existují restrikce. 

Doporučující připomínka 

k § 5 odst. 4 

Vedlejší věta „který vydal dokument prokazující osvědčení o posouzení shody 
tohoto výrobku“ se má správně vztahovat jak k oznámenému subjektu, tak 
notifikované osobě, které mají být dozorovým orgánem informovány za účelem 
případného přezkoumání trvání splnění podmínek pro vydání osvědčení o 
posouzení shody výrobku. Doporučujeme proto ustanovení včetně poznámky pod 
čarou přeformulovat následovně: „(4) Má-li orgán dozoru důvodné pochybnosti 
nebo prokáže-li, že výrobek nesplňuje požadavky stanovené právním předpisem, 
oznámí tuto skutečnost tomu, kdo vydal dokument prokazující osvědčení o 
posouzení shody tohoto výrobku2), s podnětem k přezkoumání dokumentu nebo 
k jeho zrušení.“ 
2) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodání na trh, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Zákon č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých 
zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění zákona č. 229/2016 Sb. 

Akceptováno 
§ 5 odst. 4 byl přeformulován ve 
smyslu připomínky 
 

Doporučující připomínka 

k § 6 odst. 2 písm. j) a odst. 3 

Podmínění uplatnění pravomoci tím, že není možné nápravy dosáhnout jiným 
způsobem (slovní spojení „nelze-li nápravy dosáhnout jinak“), by se mělo 
aplikovat na všechny možné varianty opatření v těchto ustanoveních, nikoli jen 
na poslední jmenované. Doporučujeme proto slovní spojení „, nelze-li nápravy 
dosáhnout jinak“ v § 6 odst. 2 písm. j) přesunout na začátek před slova „uložení 
povinnosti“. V § 6 odst. 3 doporučujeme za slova „podle odstavce 2 písm. j)“ vložit 

Akceptováno 
Ustanovení upravena ve smyslu 
připomínky: 
§ 6 odst. 2 písm. j) 
„nelze-li nápravy dosáhnout jinak, 
uložení povinnosti odstranit obsah 
webové stránky nabízející výrobky, 
které nejsou v souladu s požadavky 
právního předpisu nebo které 
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slova „a nelze-li nápravy dosáhnout jinak“ a zároveň slovní spojení „nelze-li 
nápravy dosáhnout jinak“ na konci tohoto ustanovení vypustit. 

představují vážné riziko, z on-line 
rozhraní nebo zobrazit varovné 
upozornění konečným uživatelům 
v okamžiku jejich přístupu do on-line 
rozhraní.“ 
 
§ 6 odst. 3 
„Nesplní-li hospodářský subjekt 
opatření podle odstavce 2 písm. j) a 
nelze-li nápravy dosáhnout jinak, uloží 
orgán dozoru poskytovateli služby 
informační společnosti, aby omezil 
přístup k on-line rozhraní nebo 
požádal třetí stranu o přijetí takového 
opatření.“ 

Doporučující připomínka 

k § 10 odst. 3 

Generální ředitelství cel má předávat Evropské komisi a ústřednímu styčnému 
úřadu informace podle čl. 25 odst. 6 implementovaného nařízení a nikoli podle čl. 
25 odst. 1, který stanoví povinnost členským státům pověřit orgány odpovědné za 
kontrolu výrobků. Doporučujeme chybu odstranit. 

Akceptováno 
Ustanovení upraveno ve smyslu 
připomínky: 
„Generální ředitelství cel předává 
Evropské komisi a ústřednímu 
styčnému úřadu informace podle čl. 25 
odst. 6 přímo použitelného předpisu.“  

Doporučující připomínka 

k § 11 

Části skutkových podstat přestupků, které odkazují na ustanovení 
implementovaného nařízení, nejsou formulovány správně. Příslušná ustanovení 
implementovaného nařízení stanoví povinnosti, jež musí být hospodářskými 
subjekty plněny. Přestupku se tedy hospodářské subjekty mohou dopustit pouze 
jednáním v rozporu s těmito ustanoveními. Doporučujeme proto, aby bylo 
v daných částech jednotlivých skutkových podstat nahrazeno slovo „podle“ 
případně slovní spojení „v souladu“ slovním spojením „v rozporu s“.  

Akceptováno 
Odst. 1 až 4 upraveny ve smyslu 
připomínky: 

„(1) Hospodářský subjekt uvedený v čl. 
4 odst. 1 a 2 přímo použitelného 
předpisu se dopustí přestupku tím, že  

a) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. a) 
přímo použitelného předpisu neověří, 
že bylo vypracováno EU prohlášení 
o shodě nebo o vlastnostech výrobku 
a technická dokumentace, nebo 
neuchová toto prohlášení o shodě 
nebo o vlastnostech výrobku po dobu 
stanovenou právním předpisem, 
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b) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. b) 
přímo použitelného předpisu nezajistí 
zpřístupnění technické dokumentace 
orgánu dozoru, nebo neposkytne 
orgánu dozoru všechny informace 
a dokumentaci nutné k posouzení 
shody výrobku v českém nebo jiném 
jazyce, kterému orgán dozoru rozumí,  
c) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. c) 
přímo použitelného předpisu 
neinformuje orgán dozoru v případě 
důvodného podezření, že výrobek 
představuje riziko,  
d) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. d) 
přímo použitelného předpisu neujistí 
se o přijetí okamžitých opatření 
k odstranění nesouladu výrobku 
s požadavky právních předpisů, nebo 
k odstranění nebo zmírnění rizika, 
které výrobek představuje, nebo   
CELEX: 32019R1020  
e) v rozporu s čl. 4 odst. 4 přímo 
použitelného předpisu neuvede na 
výrobku nebo na jeho obalu, na balíku 
nebo v průvodním dokladu název 
hospodářského subjektu usazeného 
v Evropské unii, který odpovídá ve 
vztahu k tomuto výrobku za plnění 
úkolů stanovených v čl. 4 odst. 3 přímo 
použitelného předpisu. 
CELEX: 32019R1020  

(2) Hospodářský subjekt uvedený 
v čl. 4 odst. 2 písm. c) přímo 
použitelného předpisu se dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s čl. 5 odst. 
1 přímo použitelného předpisu 
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neposkytne orgánu dozoru kopii 
pověření.  
CELEX: 32019R1020  

(3) Poskytovatel služeb 
informační společnosti4) se dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s čl. 7 odst. 
2 přímo použitelného předpisu 
nespolupracuje s orgánem dozoru, 
nebo nesplní opatření uložené 
orgánem dozoru podle § 6 odst. 3. 
CELEX: 32019R1020 

(4) Hospodářský subjekt se 
dopustí přestupku tím, že  
a) v rozporu s § 6 odst. 2 nesplní 
opatření uložené orgánem dozoru, 
b) v rozporu s čl. 7 odst. 1 přímo 
použitelného předpisu nespolupracuje 
s orgánem dozoru na opatřeních 
vedoucích k odstranění nebo zmírnění 
rizika výrobku, který dodává na trh, 
nebo 
CELEX: 32019R1020  

c) v rozporu s § 7 odst. 5 neinformuje 
orgán dozoru o zjednání nápravy.“  
 

Vzhledem k akceptaci připomínky ÚV-
OKOM byl odst. 4 přesunut na úvod § 
11 a následující odstavce byly 
přečíslovány. Do původního odst. 3 
(nyní odst. 4) byla doplněna v souladu 
s připomínkou ÚV-OKOM poznámka 
pod čarou č. 4 odkazující na definici 
poskytovatele služeb informační 
společnosti.  

Doporučující připomínka Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9WLV)



Stránka 29 (celkem 131) 

k § 11 odst. 3 věta druhá a odst. 4 písm. a)  

Ustanovení nejsou z jazykového hlediska formulována správně. Doporučujeme 
proto upravit jejich slovosled následujícím způsobem: „nesplní opatření uložené 
orgánem dozoru podle § 6 odst. 2…“  

Odst. 3 a odst. 4 písm. a) upraveny ve 
smyslu připomínky: 

„(3) Poskytovatel služeb informační 
společnosti4) se dopustí přestupku tím, 
že v rozporu s čl. 7 odst. 2 přímo 
použitelného předpisu nespolupracuje 
s orgánem dozoru, nebo neplní 
opatření uložené orgánem dozoru 
podle § 6 odst. 3.“ 
Do textu byla doplněna v souladu 
s připomínkou ÚV-OKOM poznámka 
pod čarou č. 4 odkazující na definici 
poskytovatele služeb informační 
společnosti. 

Odst. 4 písm. a) byl upraven takto: 
„Hospodářský subjekt se dopustí 
přestupku tím, že  

a) v rozporu s § 6 odst. 2 nesplní 
opatření uložené orgánem dozoru,“ 

Vzhledem k akceptaci připomínky ÚV-
OKOM byl odst. 4 přesunut na úvod § 
11 a následující odstavce byly 
přečíslovány. 

Doporučující připomínka 

k § 14 bodu 2. [§ 18 odst. 6], § 15 bodu 2. [§ 23b], § 16 bodu 1. [§ 13c odst. 2] a 
§ 17 bodu 1 [§ 56 odst. 1] 

V části čtvrté až sedmé a v části desáté návrhu je odkazováno na úpravu 
v navrhovaném zákoně nebo implementovaném nařízení. Navrhovaná formulace 
odkazů je však v jednotlivých ustanoveních velmi rozdílná. Zatímco někde se 
hovoří obecně o jiných právních předpisech, jinde je zvolena formulace „podle 
přímo použitelného předpisu Evropské unie a zvláštního právního předpisu“, 
respektive „podle přímo použitelného nařízení Evropské unie o dozoru nad trhem 
a zvláštního právního předpisu“. Vzhledem k tomu, že se jedná o normativní 
odkazy, měly by být v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 

Akceptováno jinak 
Byly vypuštěny: v § 14 bod 2, v § 15 
bod 2 a v §17 v bodu 2 pak odst. 1 v § 
56. 
V § 16 se upravuje text bodu 1 takto: 
„V § 13c odstavec 2 zní: 
„(2) Státní energetická inspekce 
zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie 
uváděny na trh, do provozu nebo dále 
distribuovány v souladu s požadavky 
stanovenými tímto zákonem nebo 
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formulovány tak, aby z normativního textu bylo jednoznačně určitelné, o jaký 
právní předpis se jedná. Doporučujeme proto normativní odkazy na navrhovaný 
zákon a implementované nařízení sjednotit a uvést do souladu s Legislativními 
pravidly vlády jejich následujícím přeformulováním: „podle zákona o dozoru nad 
trhem a přímo použitelného nařízení Evropské unie, které upravuje dozor nad 
trhem“. V poznámce pod čarou pak zůstanou uvedené úplné citace příslušných 
právních předpisů. 

přímo použitelným předpisem Unie 
upravujícím požadavky na štítkování 
a přímo použitelným předpisem Unie 
upravujícím požadavky na ekodesign.“ 

Doporučující připomínka 

k § 17 bodu 1. [§ 56 odst. 2 a 3] 

Přímo v normativním textu se odkazuje na konkrétní ustanovení navrhovaného 
zákona, který je však označen pouze jako jiný (zvláštní) právní předpis. Jak 
uvádíme v předchozí připomínce, z formulace normativního odkazu by mělo být 
zřejmé, o jaký právní předpis se jedná. Poznámka pod čarou, kde je uvedena 
úplná citace odkazovaného právního předpisu, nemá normativní charakter. Zcela 
proto postrádá smysl, aby v normativním textu bylo uvedeno konkrétní 
ustanovení jiného právního předpisu, kterým se má Česká obchodní inspekce 
řídit, aniž by byl dostatečně určitým způsobem označen tento právní předpis 
samotný. Doporučujeme tedy odkazy v těchto ustanoveních přeformulovat 
následujícím způsobem: „podle § 6 odst. 2 písm. …. zákona o dozoru nad trhem.“ 
V poznámce pod čarou pak zůstane uvedené úplná citace zákona o dozoru nad 
trhem. 

Akceptováno 
§ 17 upraven ve smyslu připomínky: 
„Zákon č. 206/2015 Sb., 
o pyrotechnických výrobcích 
a zacházení s nimi a o změně 
některých zákonů (zákon 
o pyrotechnice), ve znění zákona č. 
229/2016 Sb. a č…./2020 Sb. se mění 
takto: 
1. § 56 včetně nadpisu a poznámky 
pod čarou č. 22 zní: 

„§ 56 

Postup České obchodní inspekce 
při kontrole pyrotechnických 

výrobků 

(1) Česká obchodní inspekce uloží 
příslušnému hospodářskému subjektu 
opatření podle § 6 odstavce 2 písm. a) 
zákona o dozoru nad trhem a souladu 
výrobků s předpisy22), pokud v rámci 
své kontrolní činnosti zjistí některý 
z následujících nedostatků: 

a) označení CE bylo připojeno 
v rozporu s § 15 nebo 
s harmonizačním předpisem Unie20), 
b) označení CE nebylo připojeno, 
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c) identifikační číslo oznámeného 
subjektu, byl-li tento subjekt zapojen 
do kontroly výroby, bylo připojeno 
v rozporu s § 15 nebo nebylo 
připojeno, 
d) nebylo vypracováno prohlášení 
o shodě, je-li u příslušného 
posuzování shody vyžadováno,  
e) EU prohlášení o shodě nebylo 
vypracováno správně, 
f) dokumentace potřebná podle 
jednotlivých postupů posuzování 
shody podle § 7 stanovená v nařízení 
vlády chybí nebo je neúplná, 
g) informace uvedené v § 19 odst. 3 
nebo § 20 odst. 5 chybí, jsou 
nesprávné nebo neúplné, nebo 
h) nebyl splněn jiný požadavek 
uvedený v § 18, 19, 20 a 21. 

(2) Pokud nesoulad uvedený 
v odstavci 2 nadále trvá, uloží Česká 
obchodní inspekce opatření podle § 6 
odst. 2 písm. c) nebo e) zákona o 
dozoru nad trhem a souladu výrobků s 
předpisy22). 

(3) Pokud má Česká obchodní 
inspekce důvodné podezření, že 
porušením povinností podle tohoto 
zákona došlo nebo může dojít 
k vážnému ohrožení bezpečnosti osob 
nebo majetku, zakáže neprodleně 
kontrolované osobě do zjednání 
nápravy zacházení s pyrotechnickými 
výrobky nebo přikáže neprodleně do 
zjednání nápravy částečné, nebo 
úplné uzavření prostor, ve kterých 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9WLV)



Stránka 32 (celkem 131) 

k porušení takové povinnosti došlo. 
O postupu uložení opatření a o 
námitkách platí § 59 obdobně. 
___________________ 
22) Zákon č. …/…. Sb., o dozoru nad trhem 
a souladu výrobků s předpisy a o změně 
některých zákonů.“. 

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

Doporučující připomínka 

k § 19 

Není nám zřejmá souvislost navrhovaných změn v zákoně o ochraně veřejného 
zdraví a úpravy v implementovaném nařízení. Doporučujeme proto tyto změny a 
jejich souvislost se zbytkem navrhované úpravy řádným způsobem odůvodnit.  

Akceptováno jinak 
Předmětná úprava zákona o ochraně 
veřejného zdraví byla na žádost MZd 
vypuštěna. 

Doporučující připomínka 

k § 20 

Navrhovaná změna není z jazykového hlediska formulována správně. Z důvodu 
lepší srozumitelnosti proto navrhujeme následující znění: „l) uloží povinnost podle 
§ 7 odst. 1 a v souladu s podmínkami stanovenými v § 7 odst. 2 až 6 zákona 
o dozoru nad trhem.“ 

Akceptováno jinak 
Text ustanovení byl upraven podle 
zásadní připomínky MZe: 
„l) uloží povinnost podle § 6 odst. 2 
zákona o dozoru nad trhem a souladu 
výrobků s předpisy.“. 

 
§ 20 byl přečíslován na § 19 
v návaznosti na akceptaci jiných 
připomínek. 

Doporučující připomínka 

k příloze 

Dle odůvodnění předkladatele má být v příloze vymezena působnost orgánů 
dozoru výčtem právních předpisů, které zakládají věcnou působnost orgánů 
dozoru k výkonu dozoru nad konkrétními výrobky nebo kategoriemi výrobků. 
Výslovné promítnutí rozsahu působnosti do přílohy zákona povede, dle názoru 
předkladatele, k přehlednějšímu vymezení věcné působnosti orgánů dozoru. 
Upozorňujeme na skutečnost, že i příloha zákona má normativní charakter. 
V případě zrušení příslušného právního předpisu upravujícího věcnou působnost 

Vysvětleno 
V tomto případě se vychází z konceptu 
navrženého a schválené Úřadem vlády 
v případě zákona č. 238/2020, kterým 
se mění zákon č. 634/1992 Sb., o 
ochraně spotřebitele, ve znění 
pozdějších předpisů, a další 
související zákony, jehož součástí je 
tabulky s předpisy EU a k nim jsou 
uvedeny vnitrostátní adaptační nebo 
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daného dozorového orgánu nebo jeho změny, spočívající ve vypuštění této 
úpravy, by tedy musela být novelizována i navrhovaná příloha. V opačném 
případě by mohl vyvstat spor o to, zda navrhovaná příloha nezakládá působnost 
daného dozorového v oblasti úpravy uvedených zákonů navzdory tomu, že 
v těchto zákonech již pravomoc dozorového orgánu zanikla. Doporučujeme proto 
navrhovanou přílohu vypustit a přehled působnosti jednotlivých orgánů uvést 
např. na internetových stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu nebo jiném 
veřejně přístupném místě. 

implementační předpisy, a to na 
výslovnou žádost LRV a ÚV. V tomto 
případě se jedná o obdobnou situaci.  
Příloha 1 stanoví, kde lze nalézt 
zejména sankční ustanovení a 
konkrétní věcné zmocnění k dozoru 
nad trhem s konkrétními výrobky, resp. 
kategorií výrobků. Případného rizika 
s možnými následnými úpravami si je 
předkladatel vědom. 

Ministerstvo 
školství, mládeže a 
tělovýchovy 

Doporučující připomínka 

k Části první, § 3 odst. 2 písm. b), c) a e) a § 4 odst. 3 písm. b) návrhu zákona:  

Doporučujeme slovo „článku“ nahradit textem „čl.“ z důvodu sjednocení užívání 
v celém návrhu zákona. 

Akceptováno 
Text upraven ve smyslu připomínky. 

Doporučující připomínka 

k Části první, poznámkám pod čarou  

V poznámce pod čarou č. 3 doporučujeme slovo „dodání“ nahradit slovem 
„dodávání“. Dále v poznámce pod čarou č. 4 doporučujeme slova „a doplnění“ 
zrušit, a to s ohledem na název zákona, jak je uveden ve Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv. 

Akceptováno jinak 
Text upraven ve smyslu připomínky. 
Vzhledem k úpravě textu § 5 odst. 4 ve 
smyslu připomínky MSp byl obsah 
poznámky pod čarou č. 3 přesunut do 
poznámky pod čarou č. 2, a původní 
poznámka pod čarou č. 3 byla 
vypuštěna. 
Původní poznámka pod čarou č. 4 byla 
vzhledem k přeformulování § 7 z textu 
vypuštěna. 

Doporučující připomínka 

k Části první, § 11 návrhu zákona 

Upozorňujeme, že v odstavci 3 je odkazováno na § 6 odst. 2 písm. k), přičemž 
uvedené ustanovení má pouze písmena a) až j). Doporučujeme tedy uvést 
správný odkaz. Dále v odstavci 4 doporučujeme slova „písm. a) až j)“ zrušit, 
jelikož žádná další písmena § 6 odst. 2 neobsahuje. Není tedy nutné uvádět jejich 
výčet 

Akceptováno jinak 
Odst. 3 a odst. 4 písm. a) upraveny ve 
smyslu připomínky: 

„(3) Poskytovatel služeb informační 
společnosti4) se dopustí přestupku tím, 
že v rozporu s čl. 7 odst. 2 přímo 
použitelného předpisu nespolupracuje 
s orgánem dozoru, nebo neplní 
opatření uložené orgánem dozoru 
podle § 6 odst. 3.“ 
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Do textu byla doplněna v souladu 
s připomínkou ÚV-OKOM poznámka 
pod čarou č. 4 odkazující na definici 
poskytovatele služeb informační 
společnosti. 

Odst. 4 písm. a) byl upraven takto: 
„Hospodářský subjekt se dopustí 
přestupku tím, že  
a) v rozporu s § 6 odst. 2 nesplní 
opatření uložené orgánem dozoru,“ 
 
Vzhledem k akceptaci připomínky ÚV-
OKOM byl odst. 4 přesunut na úvod § 
11 a následující odstavce byly 
přečíslovány. 

Doporučující připomínka 

k Části šesté, úvodní větě:  

Doporučujeme zrušit slova „ve znění o hospodaření energií,“. 

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

Doporučující připomínka 

k Části deváté, bodu 1 
Doporučujeme slovo „doplňují“ nahradit slovem „vkládají“. 

Akceptováno jinak 
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Předmětná úprava zákona o ochraně 
veřejného zdraví byla na žádost MZd 
vypuštěna. 

Doporučující připomínka 

k Části deváté, bodu 2  

Doporučujeme slova „písm. m) se čárka nahrazuje středníkem a doplňuje se věta 
„o mimořádných“ nahradit slovy „se na konci textu písmene m) doplňují slova „; o 
mimořádných“. 

Akceptováno jinak 
Předmětná úprava zákona o ochraně 
veřejného zdraví byla na žádost MZd 
vypuštěna. 

Ministerstvo vnitra Zásadní připomínka 

k § 5 

Navrhujeme v důvodové zprávě uvést, jakému procesnímu režimu podléhá 
dozorová (kontrolní) činnost příslušných orgánů, tedy zda se použije právní 
úprava zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, jako obecný procesní předpis pro oblast kontrol, nebo jiná zvláštní 
právní úprava. Upozorňujeme, že odchylky v podobě zvláštní právní úpravy od 
kontrolního řádu jsou sice přípustné, ale měly by být založeny na objektivních a 
legitimních důvodech.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zároveň upozorňujeme na riziko vzniku duplicity právní úpravy, neboť práva 
a povinnosti kontrolujících, kontrolovaných osob a povinných osob upravuje 
kontrolní řád (srov. § 8, § 9 a § 10 kontrolního řádu). Požadujeme se tedy s touto 
otázkou vypořádat v důvodové zprávě, zejména zda je v tom kterém případě 
nezbytná zvláštní právní úprava. 

Akceptováno 
V důvodové zprávě, Zvláštní části, v 
odstavci K § 5, se text úvodního 
odstavce upravuje takto:  
„Při přípravě a průběhu kontroly 
orgány dozoru postupují v souladu se 
zákonem č. 255/2012 Sb., o kontrole 
(kontrolní řád), ve znění pozdějších 
předpisů, případně jinými právními 
předpisy. § 5 pak v návaznosti 
zejména na kontrolní řád stanoví další 
pravomoci orgánů dozoru k provedení 
kontroly nad trhem s výrobky 
spadajícími do harmonizované sféry 
tak, aby mohlo být provedeno řádné 
zjištění věci.  Jedná se o ustanovení, 
která nejsou obsažena ve vnitrostátní 
právní úpravě (např. v kontrolním 
řádu) a jsou důležitá pro výkon 
kontroly. Jejich zakotvení je v souladu 
s požadavkem nařízení o dozoru.“ 
 
Akceptováno 
Do důvodové zprávy, Zvláštní části 
k odstavci K § 11, se doplňuje text:  
„Ve srovnání s kontrolním řádem se 
stanovuje odlišná výše pokuty 
v případě nespolupráce 
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hospodářských subjektů s orgány 
dozoru. V případě návrhu zákona o 
dozoru se navrhuje dvojnásobná výše 
pokuty (1.000.000,- Kč), ale pouze 
v případě, že hospodářský subjekt 
nespolupracuje na přijetí nebo 
realizaci opatření, která mají za cíl 
odstranit nebo zmírnit riziko, které 
výrobek dodávaný na trh 
hospodářským subjektem představuje. 
V takovém případě je navýšení 
maximální výše pokuty nutné zejména 
proto, že v případě nespolupráce 
může přetrvávat riziko (a to i vážné) 
výrobku pro veřejný zájem. Kromě toho 
je nutné v daném případě zohlednit i 
skutečnost, že předmětné ustanovení 
se bude dotýkat zejména on-line 
prodeje, a kde mohou zisky z nabídky 
a prodeje nebezpečných nebo 
neshodných výrobků být vyšší než 
v případě kamenných prodejen. 
Nicméně i v tomto případě bude 
postupováno v souladu se zákonem č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich.“ 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k § 5 odst. 3 

Požadujeme do ustanovení doplnit, že povinnost úhrady se ukládá rozhodnutím. 
Jedná se o veřejnoprávní povinnost vzniklou v souvislosti s výkonem veřejné 
moci orgánem dozoru. Mělo by o ní proto být rozhodováno ve správním řízení. 
Bez výslovné úpravy by však mohly vznikat nejasnosti (navržené ustanovení 
zmiňuje pouze oprávnění orgánu dozoru „požadovat“ úhradu, není řečeno, jakým 

Akceptováno 
Znění § 5 odst. 3 bylo upraveno takto:  
„Nesplňuje-li výrobek požadavky 
právních předpisů, orgán dozoru 
rozhodnutím uloží hospodářskému 
subjektu úhradu nákladů za provedené 
zkoušky, nakládání se vzorkem nebo 
jeho skladování.“. 
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postupem tak činí). Též je třeba doplnit, komu se úhrada ukládá (nejspíše 
hospodářskému subjektu). 

MV s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínky 

k § 7 

1. Ustanovení se nepřípustně odchyluje od obecné úpravy v zákoně č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. Máme za to, že pro účely 
ukládání povinností v místě výkonu kontroly je využitelný institut řízení na 
místě podle § 143 správního řádu. V případech, kde je to skutečně 
odůvodněné, lze pak v návrhu zakotvit další potřebná pravidla či odchylky od 
této úpravy (například že vydání rozhodnutí je prvním úkonem v řízení). 
V dané souvislosti nelze souhlasit především s nahrazením odvolacího řízení 
řízením námitkovým (odstavec 3 a 4). V důvodové zprávě se uvádí, že „v 
některých případech může být ve vztahu k potřebě urychleného řešení 
případu postup podle správního řádu časově zdlouhavý a nemusí umožňovat 
orgánu dozoru přijmout operativní rozhodnutí“. Tato argumentace není příliš 
přesvědčivá. Řízení na místě slouží právě k operativnímu rozhodování, aniž 
by nadměrně omezovalo procesní práva účastníka řízení. Možnost podat 
odvolání neomezuje efektivitu tohoto rozhodování, neboť v řízení na místě je 
ze zákona vyloučen odkladný účinek odvolání (§ 143 odst. 2 věta třetí 
správního řádu).  

Pokud jde o ukládání opatření mimo místo výkonu kontroly, kde není 
využitelný § 143 správního řádu, lze si představit zakotvení nezbytných 
odchylek od úpravy „běžného“ správního řízení (například možnost vydat 
rozhodnutí jako první úkon v řízení, vyloučení odkladného účinku odvolání).  

2. Dále upozorňujeme na riziko vzniku duplicity právní úpravy s kontrolním 
řádem, kdy je dle § 13 odst. 1 a 2 kontrolního řádu námitky oprávněna podat 
kontrolovaná osoba proti kontrolním zjištěním uvedeným v protokolu o 
kontrole. 

Akceptováno jinak 
Text § 7 by upraven takto:  

„§ 7 
(1) Opatření podle § 6 odst. 2 uloží 
orgán dozoru postupem podle 
odstavců 2 a 3. Při uložení opatření 
dbá orgán dozoru zvýšenou měrou na 
to, aby byla šetřena práva a oprávněné 
zájmy hospodářského subjektu. 
(2) Současně s oznámením o 
zahájení řízení o uložení opatření 
umožní orgán dozoru hospodářskému 
subjektu vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí ve lhůtě, která nesmí být 
kratší 10 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení.  Rozhodnutí o 
uložení opatření vydá orgán dozoru 
bez zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty pro jeho 
vyjádření.  
(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení 
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti 
nebo jiného veřejného zájmu, vydá 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až 
e) a g) až j), které je prvním úkonem 
v řízení. Rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat též na místě; v takovém 
případě rozhodnutí vyhlašuje ústně, 
jeho písemné vyhotovení orgán dozoru 
bez zbytečného odkladu oznamuje 
dodatečně. O ústním vyhlášení 
rozhodnutí orgán dozoru vždy na místě 
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vydá písemné potvrzení, které obdrží 
hospodářský subjekt. 
(4) Proti rozhodnutí o uložení 
opatření postupem podle odstavce 3 
lze podat odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů ode dne jeho 
oznámení. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání vydá 
správní orgán bez zbytečného 
odkladu. 

(5)  Hospodářský subjekt je 
povinen bezodkladně písemně 
informovat orgán dozoru o způsobu 
zjednání nápravy.  

(6) Pominou-li důvody nebo 
některý z důvodů pro uložení opatření, 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření nebo jeho část zruší, nebo 
změní. Přitom postupuje podle 
odstavců 1 až 4 přiměřeně.“  
 
Text odst. K § 7 Zvláštní části 
Důvodové zprávy byl upraven takto: 

„K § 7 

Orgány dozoru v případě ukládání 
opatření postupují podle správního 
řádu. V některých případech však 
může být vzhledem k potřebě 
urychleného řešení případu postup 
podle správního řádu příliš dlouhý a 
nemusí umožnit orgánu dozoru 
přijmout potřebné operativní 
rozhodnutí tak, jak si situace a ochrana 
veřejného zájmu žádá. Oprávnění 
zasáhnout proti dalšímu dodávání na 
trh výrobku, který porušuje právní 
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předpisy, a to v okamžiku zjištění 
porušení, je zcela nezbytné. Z tohoto 
důvodu se zavádí zvláštní procesní 
úprava umožňující bezodkladně uložit 
hospodářskému subjektu opatření 
k odstranění protiprávního stavu.  
Jedná se například o případy kontrol 
v návaznosti na ověření, zda se na trhu 
nevyskytuje nebezpečný výrobek 
oznámený prostřednictvím aplikace 
Safety Gate – RAPEX, kdy již bylo 
zjištěno a potvrzeno v jiném členském 
státě, že dotčený výrobek představuje 
vážné riziko. Orgán dozoru je 
v souladu s právní úpravou EU 
povinen zajistit, aby nebezpečný 
výrobek byl bezodkladně stažen z trhu 
nebo z oběhu, pokud se vyskytuje na 
vnitrostátním trhu. Dále se může jednat 
o případy, kdy je v průběhu kontroly 
zjištěno, že kontrolovaný výrobek 
nesplňuje požadavky právních 
předpisů nebo představuje pro 
konečného uživatele riziko, nebo je 
prokázáno porušení právních 
předpisů, a to takové povahy, že je 
nezbytné situaci řešit ještě před 
skončením kontroly. Obdobná situace 
může nastat i v případě kontrol online 
nabídky a prodeje výrobků, kdy šetření 
probíhá orgány dozoru tzv. „od stolu“.  
Ve výše uvedených případech nelze 
použít beze zbytku postup podle 
správního řádu, především § 143 
správního řádu, který nezahrnuje 
všechny situace, za kterých mohou být 
ukládány povinnosti na místě, a které 
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předpokládá nařízení o dozoru. § 143 
správního řádu nezahrnuje konkrétně 
situaci spojenou s bezpečností, resp. 
nebezpečností výrobku, a nesoulad 
s právními předpisy. Rozhodnutí podle 
§ 143 správního řádu se vyhlašuje 
ústně. Z povahy věci ale nelze na 
místě a ústně uložit povinnost 
v případě kontrol online nabídek a 
prodejů výrobků, kdy se kontroly 
provádějí především „od stolu“ 
(kontrolují se webové stránky 
vybraných eshopů), a kontrola tedy na 
místě neprobíhá a nelze ani uložit 
povinnost ústně.  
Navrhovaný § 7 zakotvuje dva režimy 
ukládání opatření podle § 6. První 
režim se uplatní obecně a obsahuje 
pouze dvě odchylky od správního řádu: 
(i) orgán dozoru nesmí v oznámení o 
zahájení správního řízení stanovit 
dotčenému hospodářskému subjektu 
lhůtu pro vyjádření kratší 10 
pracovních dnů, a (ii) orgán dozoru je 
povinen vydat rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty v případě, že se 
hospodářský subjekt nevyjádří. Tyto 
odchylky od správního řádu jsou 
odůvodněny zájmem na rychlém přijetí 
opatření a podmínkami stanovenými 
v nařízení o dozoru. Například podle čl. 
18 odst. 3 nařízení o dozoru „dostane 
dotyčný hospodářský subjekt 
příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, 
která nebude kratší než 10 pracovních 
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dnů, vyjádřil, ledaže mu takovou 
příležitost nelze poskytnou kvůli 
naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo 
nařízení na základě zdravotních nebo 
bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných 
zájmů, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie.“  
Pro případ akutního nebezpečí, které 
by ohrožovalo veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, 
se stanoví v souladu s nařízením 
zrychlený postup pro přijímání 
opatření, který obsahuje více odchylek 
od správního řádu. V těchto případech 
orgán dozoru vydá rozhodnutí o 
uložení opatření jako první úkon 
v řízení. Toto rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat na místě. V tomto 
případě vyhlásí rozhodnutí ústně na 
místě s tím, že musí být 
hospodářskému subjektu, vůči 
kterému směřuje, oznámeno 
dodatečně písemně. O ústním 
vyhlášení se vždy na místě vydá 
příslušnému hospodářskému subjektu 
písemné potvrzení. Proti takto 
vyhlášenému rozhodnutí o uložení 
opatření se hospodářskému subjektu 
přiznává právo na odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů od dne oznámení 
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání musí 
být orgánem dozoru vydáno bez 
zbytečného odkladu. Všechny 
zakotvené a popsané odchylky od 
správního řádu vyplývají z naléhavého 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9WLV)



Stránka 42 (celkem 131) 

zájmu na co nejrychlejším přijetí 
pravomocného rozhodnutí o uložení 
opatření vždy tam, kde jsou dotčeny, 
resp. ohroženy veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem 
(srov. rozhodnutí je prvním úkonem 
v řízení, rozhodnutí lze vyhlásit ústně 
na místě, pokud je to možné, odvolací 
lhůta činí 10 pracovních dnů a odvolání 
nemá odkladný účinek). 
Za jiný veřejný zájem opravňující orgán 
dozoru přijmout opatření ve 
„zrychleném“ postupu se v souladu 
s čl. 1 odst. 1 nařízení o dozoru 
považuje například zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a jiné 
veřejné zájmy, které jsou chráněny 
právními předpisy uvedenými v příloze 
I k nařízení o dozoru a v předpisech, 
kterými jsou předpisy uvedené 
v příloze I k nařízení o dozoru 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu. 
Zrychlený postup, tedy postup podle § 
7 odst. 3 a 4 nelze použít v případě 
uložení opatření o zničení nebo 
znehodnocení výrobků z důvodu 
významného zásahu do vlastnických 
práv hospodářského subjektu. 
Hospodářskému subjektu se stanovuje 
povinnost informovat písemně orgán 
dozoru o přijatých opatřeních k 
odstranění zjištěných nedostatků a o 
zjednání nápravy.  
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V případě, že pominou důvody 
k uložení opatření, zejména v případě, 
kdy hospodářský subjekt splní 
opatření, orgán dozoru opatření zruší 
nebo změní. Vzhledem k tomu, že na 
změně či zrušení rozhodnutí o uložení 
opatření panuje stejný zájem, měly by 
proběhnout na základě stejných 
procesních pravidel. Z tohoto důvodu 
je stanoveno, že se v případě zrušení 
či změny rozhodnutí o uložení opatření 
použijí procesní postupy uvedené v § 7 
přiměřeně.“ 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínky 

k § 11 

1. V odstavci 1 písm. b) neodpovídá formulace „v jazyce určeném orgánem 
dozoru“ dikci čl. 4 odst. 3 písm. b) nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2019/1020 („v jazyce, kterému tento orgán může snadno rozumět“). 
Navíc není jasné, jakým způsobem má být předmětný jazyk orgánem 
dozoru určen. Požadujeme ustanovení upravit. 

 

 

 

 

2. V odstavci 1 písm. d) není zřejmé, v čem má přesně spočívat protiprávní 
jednání. Předpokládáme, že by se mělo jednat spíše o nezajištění 
provedení příslušných opatření než o neujištění se o tom, že byla 
provedena. Navrhujeme tedy ustanovení v tomto směru doplnit. 

 

 

 
 
 
Akceptováno 
Text ustanovení byl upraven takto: 
„v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. b) přímo 
použitelného předpisu nezajistí 
zpřístupnění technické dokumentace 
orgánu dozoru, nebo neposkytne 
orgánu dozoru všechny informace 
a dokumentaci nutné k posouzení 
shody výrobku v českém nebo jiném 
jazyce, kterému orgán dozoru rozumí,“  
 
Akceptováno 
Text ustanovení byl upraven takto: 
„v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. d) přímo 
použitelného předpisu nezajistí přijetí 
okamžitých opatření k odstranění 
nesouladu výrobku s požadavky 
právních předpisů, nebo k odstranění 
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3. V odstavci 3 je odkazováno na neexistující ustanovení § 6 odst. 2 písm. 
k). Požadujeme odkaz upravit. 

 
 

 

 

 

4. Subjektem přestupku podle odstavce 4 písm. a) je „hospodářský subjekt 
podle čl. 3 bodu 13 přímo použitelného předpisu“, avšak 
podle odkazovaného § 6 odst. 2 písm. a) až j) je nositelem primární 
povinnosti obecně „hospodářský subjekt“. Požadujeme uvedený nesoulad 
v určení subjektů odstranit.  

 
 
 
 
 

5. Dále v případě uvedených skutkových podstat přestupků upozorňujeme 
na riziko vzniku duplicity právní úpravy ve vztahu ke kontrolnímu řádu, 
který rovněž upravuje přestupky za neposkytování součinnosti 
kontrolovanou osobou a povinnou osobou (srov. § 15 ve spojení s § 17 
kontrolního řádu). Požadujeme se s touto otázkou vypořádat v důvodové 
zprávě.  

nebo zmírnění rizika, které výrobek 
představuje, nebo“ 
 
Akceptováno 
Text ustanovení byl upraven takto: 
„Poskytovatel služeb informační 
společnosti se dopustí přestupku tím, 
že v rozporu s čl. 7 odst. 2 přímo 
použitelného předpisu nespolupracuje 
s orgánem dozoru, nebo neplní 
opatření uložené orgánem dozoru 
podle § 6 odst. 3.“. 
 
Akceptováno 
Návětí odst. 4 upraveno takto: 
„Hospodářský subjekt se dopustí 
přestupku tím, že“. 
 
Vzhledem k akceptaci připomínky ÚV-
OKOM byl odst. 4 přesunut na úvod § 
11 a následující odstavce byly 
přečíslovány. 
 
Akceptováno 
Do důvodové zprávy, Zvláštní části, 
odst. K § 11 byl doplněn text: 
„Ve srovnání s kontrolním řádem se 
stanovuje odlišná výše pokuty 
v případě nespolupráce 
hospodářských subjektů s orgány 
dozoru. V případě návrhu zákona o 
dozoru se navrhuje dvojnásobná výše 
pokuty (1.000.000,- Kč) ale pouze 
v případě, že hospodářský subjekt 
nespolupracuje na přijetí nebo 
realizaci opatření, která mají za cíl 
odstranit nebo zmírnit riziko, které 
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výrobek dodávaný na trh 
hospodářským subjektem představuje. 
V takovém případě je navýšení 
maximální výše pokuty nutné zejména 
proto, že v případě nespolupráce 
může přetrvávat riziko výrobku pro 
veřejný zájem. Kromě toho je nutné 
v daném případě zohlednit i 
skutečnost, že předmětné ustanovení 
se bude dotýkat zejména on-line 
prodeje, kde je případná spolupráce 
zjišťována nejčastěji, a kde mohou 
zisky z nabídky a prodeje 
nebezpečných nebo neshodných 
výrobků být vyšší než v případě 
kamenných prodejen. Nicméně i 
v tomto případě bude nutné 
postupovat v souladu se zákonem č. 
250/2016 Sb., o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich.“ 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 
 
 

Zásadní připomínka 

k § 14 bodu 2 a § 17 bodu 1 

Požadujeme v důvodové zprávě uvést, jakému procesnímu režimu podléhá 
kontrolní činnost příslušných orgánů, tedy kdy a v jakém případě se použije právní 
úprava kontrolní řádu jako obecného procesního předpisu pro oblast kontrol a kdy 
jiná zvláštní právní úprava. 
 

Akceptováno jinak 
Byly vypuštěny: v § 14 bod 2, v § 15 
bod 2 a v §17 v bodu 2 pak odst. 1 v § 
56. 
V § 16 se upravuje text bodu 1 takto: 
„V § 13c odstavec 2 včetně poznámky 
pod čarou č. 2 zní: 
„(2) Státní energetická inspekce 
zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie 
uváděny na trh, do provozu nebo dále 
distribuovány v souladu s požadavky 
stanovenými tímto zákonem nebo 
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přímo použitelným předpisem Unie 
upravujícím požadavky na štítkování 
a přímo použitelným předpisem Unie 
upravujícím požadavky na 
ekodesign.“. 
 
MV s vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínka 

Obecně  

1. S ohledem na čl. 69 odst. 1 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
při citaci článků uvádět zkratku „čl.“, nikoliv celé slovo. 

2. Doporučujeme identifikační číslo (CELEX) uvádět bez odkazu na 
konkrétní ustanovení v závorce. 

Akceptováno 
Slovo „článek“ bylo upraveno na „čl.“ a 
odkazy na CELEX byly upraveny. 
 

Doporučující připomínka 

k § 7 odst. 1 

S ohledem na čl. 72 Legislativních pravidel vlády navrhujeme slova „písmene a)“ 
nahradit textem „písm. a)“ a slovo „písmene“ před textem „g)“ vypustit pro 
nadbytečnost. 

Akceptováno 
Text byl upraven ve smyslu 
připomínky.   

Doporučující připomínka 

k § 10 odst. 1 písm. b) 

V návaznosti na čl. 61 a 68 Legislativních pravidel vlády navrhujeme uvést úplnou 
citaci nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní 
a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku. 

Akceptováno 
Text ustanovení byl upraven takto: 
„popis výrobku, včetně obchodního 
názvu a druhu výrobku podle jeho 
zařazení v kombinované nomenklatuře 
uvedené v příloze I nařízení Rady 
(EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 
1987 o celní a statistické nomenklatuře 
a o společném celním sazebníku,“. 

Doporučující připomínka 

k § 12 

V úvodní větě ustanovení doporučujeme za text „183/2017 Sb.“ vložit čárku. 

Akceptováno 
Text úvodní věty byl upraven takto: 
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„Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti výrobků a o změně 
některých zákonů (zákon o obecné 
bezpečnosti výrobků), ve znění zákona 
č. 146/2002 Sb., zákona č. 277/2003 
Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 
160/2007 Sb., zákona č. 378/2007 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
490/2009 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., 
zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 
243/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 
Sb., se mění takto:“. 

Doporučující připomínka 

k § 14 bodu 2 

V novelizační větě doporučujeme slovo „nový“ a závorku za číslem „18“ vypustit 
pro nadbytečnost. 

Akceptováno jinak 
V § 14 byl původní novelizační bod 2 
vypuštěn. 

Doporučující připomínka 

k § 14 až § 20 

Upozorňujeme, že dle čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády má být 
nenormativní odkaz na jiný právní předpis používán zcela výjimečně. Odkazuje-li 
se tímto způsobem na jiný právní předpis, použijí se přitom slova „jiný právní 
předpis“. V navrhovaných ustanoveních navíc není způsob odkazování na 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 
o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnic 2004/42/ES 
a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011, a na navrhovaný zákon jednotný. 
Spojení odkazu na konkrétní ustanovení předpisu, který je uveden nenormativním 
odkazem (viz navrhovaný § 17 bod 1), je pak zcela nevhodné. 
Navrhujeme proto použít normativní odkazy na tyto předpisy (například „přímo 
použitelné nařízení Evropské unie upravující dozor nad trhem“ a „zákon o dozoru 
nad trhem a souladu výrobků s předpisy“) doplněné poznámkami pod čarou 
obsahující úplné citace daných předpisů.  

Akceptováno jinak 
Byly vypuštěny: v § 14 bod 2, v § 15 
bod 2 a v §17 v bodu 2 pak odst. 1 v § 
56. 
V § 16 se upravuje text bodu 1 takto: 
„V § 13c odstavec 2 zní: 
„(2) Státní energetická inspekce 
zajišťuje dozor nad tím, zda jsou 
výrobky spojené se spotřebou energie 
uváděny na trh, do provozu nebo dále 
distribuovány v souladu s požadavky 
stanovenými tímto zákonem nebo 
přímo použitelným předpisem Unie 
upravujícím požadavky na štítkování 
a přímo použitelným předpisem Unie 
upravujícím požadavky na 
ekodesign.“. 

Doporučující připomínka 

k § 16 

Akceptováno 
Text úvodní věty byl upraven takto: 
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V úvodní větě ustanovení doporučujeme před slova „se mění“ vložit čárku. „Zákon č. 406/2000 Sb., 
o hospodaření energií, ve znění 
zákona č. 359/2003 Sb., zákona č. 
694/2004 Sb., zákona č. 180/2005 Sb., 
zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 
186/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., 
zákona č. 574/2006 Sb., zákona 
č. 393/2007 Sb., zákona č. 124/2008 
Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 
299/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., 
zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 
318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., 
zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 
131/2015 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 
zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 
3/2020 Sb., se mění takto:“. 

Doporučující připomínka 

k § 17 bodu 1 

V navrhovaném znění úvodní části ustanovení § 56 odst. 2 zákona č. 206/2015 
Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých 
zákonů (zákon o pyrotechnice), ve znění pozdějších předpisů, doporučujeme 
s ohledem na čl. 71 Legislativních pravidel vlády slovo „odstavce“ nahradit 
zkratkou „odst.“. 

Akceptováno 
Text ustanovení byl upraven takto: 
„Česká obchodní inspekce uloží 
příslušnému hospodářskému subjektu 
opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) 
zákona o dozoru nad trhem a souladu 
výrobků s předpisy22), pokud v rámci 
své kontrolní činnosti zjistí některý 
z následujících nedostatků:“. 

Doporučující připomínka 

k § 19 bodu 2 

S ohledem na to, že není doplňována samostatná věta, doporučujeme slova 
„doplňuje se věta“ nahradit slovy „doplňují se slova“. 
V novelizační větě doporučujeme slovo „nový“ a závorku za číslem „18“ vypustit 
pro nadbytečnost. 

Akceptováno jinak 
Předmětná úprava zákona o ochraně 
veřejného zdraví byla na žádost MZd 
vypuštěna. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Zásadní připomínka 

k § 7 návrhu zákona 

Návrh zákona je předkládán z důvodu implementace nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem 

Akceptováno jinak 
Text § 7 by upraven takto:  

„§ 7 
(1) Opatření podle § 6 odst. 2 
uloží orgán dozoru postupem podle 
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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“). 
MZV upozorňuje, že návrh zákona neimplementuje povinnosti stanovené čl. 18 
odst. 3 nařízení, dle kterého musí být hospodářskému subjektu umožněno vyjádřit 
se v přiměřené lhůtě ještě před přijetím nebo učiněním opatření, rozhodnutí nebo 
nařízení ze strany orgánu dozoru. 
Možnost podat námitky proti již přijatému opatření orgánu dozoru, která má být 
zakotvena v § 7 odst. 3 zákona a na kterou předkladatel odkazuje v příslušné 
části srovnávací tabulky, nelze považovat za implementaci čl. 18 odst. 3 nařízení, 
neboť nejde o možnost vyjádřit se k zamýšlenému opatření ještě před jeho 
přijetím. Povinnost členského státu umožnit každému subjektu být vyslechnut 
ještě před přijetím takového opatření či rozhodnutí, které by se mohlo nepříznivě 
dotknout jeho zájmů, navíc vyplývá i z judikatury Soudního dvora EU 
(viz např. rozsudek ve spojených věcech C-129/13 a C-130/13 Kamino 
International Logistics, zejména body 39 a 73). 
Vzhledem k výše uvedenému MZV navrhuje do návrhu zákona výslovně zakotvit 
právo hospodářského subjektu, ve smyslu čl. 18 odst. 3 nařízení, vyjádřit se 
v přiměřené lhůtě před přijetím zamýšleného opatření. Na konkrétním znění 
ustanovení je MZV připraveno spolupracovat. 

odstavců 2 a 3. Při uložení opatření 
dbá orgán dozoru zvýšenou měrou na 
to, aby byla šetřena práva a oprávněné 
zájmy hospodářského subjektu. 

(2) Současně s oznámením o zahájení 
řízení o uložení opatření umožní orgán 
dozoru hospodářskému subjektu 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve 
lhůtě, která nesmí být kratší 10 
pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení.  Rozhodnutí o uložení 
opatření vydá orgán dozoru bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty pro jeho 
vyjádření.  

(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení 
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti 
nebo jiného veřejného zájmu, vydá 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až 
e) a písm. g) až j), které je prvním 
úkonem v řízení. Rozhodnutí může 
orgán dozoru vydat též na místě; 
v takovém případě rozhodnutí 
vyhlašuje ústně, jeho písemné 
vyhotovení orgán dozoru bez 
zbytečného odkladu oznamuje 
dodatečně. O ústním vyhlášení 
rozhodnutí orgán dozoru vždy na místě 
vydá písemné potvrzení, které obdrží 
hospodářský subjekt. 

(4) Proti rozhodnutí o uložení 
opatření postupem podle odstavce 3 
lze podat odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů ode dne jeho 
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oznámení. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání vydá 
správní orgán bez zbytečného 
odkladu. 

(5) Hospodářský subjekt je 
povinen bezodkladně písemně 
informovat orgán dozoru o způsobu 
zjednání nápravy.  

(6) Pominou-li důvody nebo 
některý z důvodů pro uložení opatření, 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření nebo jeho část zruší, nebo 
změní. Přitom postupuje podle 
odstavců 1 až 4 přiměřeně.“  

 
Text odst. K § 7 Zvláštní části 
Důvodové zprávy byl upraven takto: 

„K § 7 

Orgány dozoru v případě ukládání 
opatření postupují podle správního 
řádu. V některých případech však 
může být vzhledem k potřebě 
urychleného řešení případu postup 
podle správního řádu příliš dlouhý a 
nemusí umožnit orgánu dozoru 
přijmout potřebné operativní 
rozhodnutí tak, jak si situace a ochrana 
veřejného zájmu žádá. Oprávnění 
zasáhnout proti dalšímu dodávání na 
trh výrobku, který porušuje právní 
předpisy, a to v okamžiku zjištění 
porušení, je zcela nezbytné. Z tohoto 
důvodu se zavádí zvláštní procesní 
úprava umožňující bezodkladně uložit 
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hospodářskému subjektu opatření 
k odstranění protiprávního stavu.  
Jedná se například o případy kontrol 
v návaznosti na ověření, zda se na trhu 
nevyskytuje nebezpečný výrobek 
oznámený prostřednictvím aplikace 
Safety Gate – RAPEX, kdy již bylo 
zjištěno a potvrzeno v jiném členském 
státě, že dotčený výrobek představuje 
vážné riziko. Orgán dozoru je 
v souladu s právní úpravou EU 
povinen zajistit, aby nebezpečný 
výrobek byl bezodkladně stažen z trhu 
nebo z oběhu, pokud se vyskytuje na 
vnitrostátním trhu. Dále se může jednat 
o případy, kdy je v průběhu kontroly 
zjištěno, že kontrolovaný výrobek 
nesplňuje požadavky právních 
předpisů nebo představuje pro 
konečného uživatele riziko, nebo je 
prokázáno porušení právních 
předpisů, a to takové povahy, že je 
nezbytné situaci řešit ještě před 
skončením kontroly. Obdobná situace 
může nastat i v případě kontrol online 
nabídky a prodeje výrobků, kdy šetření 
probíhá orgány dozoru tzv. „od stolu“.  
Ve výše uvedených případech nelze 
použít beze zbytku postup podle 
správního řádu, především § 143 
správního řádu, který nezahrnuje 
všechny situace, za kterých mohou být 
ukládány povinnosti na místě, a které 
předpokládá nařízení o dozoru. § 143 
správního řádu nezahrnuje konkrétně 
situaci spojenou s bezpečností, resp. 
nebezpečností výrobku, a nesoulad 
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s právními předpisy. Rozhodnutí podle 
§ 143 správního řádu se vyhlašuje 
ústně. Z povahy věci ale nelze na 
místě a ústně uložit povinnost 
v případě kontrol online nabídek a 
prodejů výrobků, kdy se kontroly 
provádějí především „od stolu“ 
(kontrolují se webové stránky 
vybraných eshopů), a kontrola tedy na 
místě neprobíhá a nelze ani uložit 
povinnost ústně.  
Navrhovaný § 7 zakotvuje dva režimy 
ukládání opatření podle § 6. První 
režim se uplatní obecně a obsahuje 
pouze dvě odchylky od správního řádu: 
(i) orgán dozoru nesmí v oznámení o 
zahájení správního řízení stanovit 
dotčenému hospodářskému subjektu 
lhůtu pro vyjádření kratší 10 
pracovních dnů, a (ii) orgán dozoru je 
povinen vydat rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty v případě, že se 
hospodářský subjekt nevyjádří. Tyto 
odchylky od správního řádu jsou 
odůvodněny zájmem na rychlém přijetí 
opatření a podmínkami stanovenými 
v nařízení o dozoru. Například podle čl. 
18 odst. 3 nařízení o dozoru „dostane 
dotyčný hospodářský subjekt 
příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, 
která nebude kratší než 10 pracovních 
dnů, vyjádřil, ledaže mu takovou 
příležitost nelze poskytnou kvůli 
naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo 
nařízení na základě zdravotních nebo 
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bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných 
zájmů, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie.“  
Pro případ akutního nebezpečí, které 
by ohrožovalo veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, 
se stanoví v souladu s nařízením 
zrychlený postup pro přijímání 
opatření, který obsahuje více odchylek 
od správního řádu. V těchto případech 
orgán dozoru vydá rozhodnutí o 
uložení opatření jako první úkon 
v řízení. Toto rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat na místě. V tomto 
případě vyhlásí rozhodnutí ústně na 
místě s tím, že musí být 
hospodářskému subjektu, vůči 
kterému směřuje, oznámeno 
dodatečně písemně. O ústním 
vyhlášení se vždy na místě vydá 
příslušnému hospodářskému subjektu 
písemné potvrzení. Proti takto 
vyhlášenému rozhodnutí o uložení 
opatření se hospodářskému subjektu 
přiznává právo na odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů od dne oznámení 
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání musí 
být orgánem dozoru vydáno bez 
zbytečného odkladu. Všechny 
zakotvené a popsané odchylky od 
správního řádu vyplývají z naléhavého 
zájmu na co nejrychlejším přijetí 
pravomocného rozhodnutí o uložení 
opatření vždy tam, kde jsou dotčeny, 
resp. ohroženy veřejné zdraví, 
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bezpečnost nebo jiný veřejný zájem 
(srov. rozhodnutí je prvním úkonem 
v řízení, rozhodnutí lze vyhlásit ústně 
na místě, pokud je to možné, odvolací 
lhůta činí 10 pracovních dnů a odvolání 
nemá odkladný účinek). 
Za jiný veřejný zájem opravňující orgán 
dozoru přijmout opatření ve 
„zrychleném“ postupu se v souladu 
s čl. 1 odst. 1 nařízení o dozoru 
považuje například zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a jiné 
veřejné zájmy, které jsou chráněny 
právními předpisy uvedenými v příloze 
I k nařízení o dozoru a v předpisech, 
kterými jsou předpisy uvedené 
v příloze I k nařízení o dozoru 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu. 
Zrychlený postup, tedy postup podle § 
7 odst. 3 a 4 nelze použít v případě 
uložení opatření o zničení nebo 
znehodnocení výrobků z důvodu 
významného zásahu do vlastnických 
práv hospodářského subjektu. 
Hospodářskému subjektu se stanovuje 
povinnost informovat písemně orgán 
dozoru o přijatých opatřeních k 
odstranění zjištěných nedostatků a o 
zjednání nápravy.  
V případě, že pominou důvody 
k uložení opatření, zejména v případě, 
kdy hospodářský subjekt splní 
opatření, orgán dozoru opatření zruší 
nebo změní. Vzhledem k tomu, že na 
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změně či zrušení rozhodnutí o uložení 
opatření panuje stejný zájem, měly by 
proběhnout na základě stejných 
procesních pravidel. Z tohoto důvodu 
je stanoveno, že se v případě zrušení 
či změny rozhodnutí o uložení opatření 
použijí procesní postupy uvedené v § 7 
přiměřeně.“ 
 
MZV s vypořádáním souhlasí. 

Ministerstvo 
zdravotnictví 

Zásadní připomínka 

k § 1 

Požadujeme uvést ustanovení v následujícím znění:  

„Tímto zákonem se v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie 
týkající se dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy1) (dále jen „přímo 
použitelný předpis“)   
a) určuje Ústřední styčný úřad,  
b) stanoví další pravomoci jednotlivých správních orgánů dozoru nad trhem.“. 

Odůvodnění:  
Institucionální uspořádání a působnost správních orgánů k dozoru nad trhem je 
již stanovena zvláštními právními předpisy a tento právní předpis není a ani by 
neměl být k tomuto účelu určen, je proto třeba vyjádřit předmět úpravy jinak, 
například výše uvedenou možností. 

Akceptováno 
Text § 1 upraven takto: 

„Tento zákon v návaznosti na přímo 
použitelný předpis Evropské unie 
týkající se dozoru nad trhem a souladu 
výrobků s předpisy1) (dále jen „přímo 
použitelný předpis“)  
a) určuje ústřední styčný úřad, 
b) stanoví další pravomoci a 
povinnosti správních orgánů k dozoru 
nad trhem (dále jen „orgán dozoru“). 
CELEX: 32019R1020“. 

MZd s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k § 4  

Požadujeme upravit § 4 odst. 1, a to z výčtu orgánů dozoru vyjmout jako orgán 
dozoru (stejně jako z přílohy) Úřad pro normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví (dále jen „ÚNMZ“), který je uveden pod písmenem d). 

Odůvodnění: Působnost ÚNMZ je stanovena zákonem  
č. 20/1993 Sb., o zabezpečení výkonu státní správy v oblasti technické 
normalizace, metrologie a státního zkušebnictví, dále zákonem č. 22/1997 Sb., o 

Vysvětleno 
Příloha nařízení (EU) 2019/1020, která 
určuje působnost tohoto nařízení, 
v seznamu harmonizačních právních 
předpisů uvádí rovněž směrnici Rady 
75/107/EHS, směrnice Rady 
76/211/EHS a směrnice Rady 
80/181/EHS, které byly transponovány 
do zákona č. 505/1990 Sb., o 

                                            
1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 
2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. 
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technických požadavcích na výrobky, zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii a 
dále vyplývá  
z příslušných usnesení vlády a mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika 
vázána. Úřad zodpovídá zejména za zabezpečování státního zkušebnictví v 
rozsahu stanoveném zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a nařízeními vlády vydanými k provedení tohoto zákona, zákonem č. 90/2016 Sb., 
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, a nařízeními 
vlády vydanými k jeho provedení nebo přímo použitelnými předpisy EU a 
zákonem č. 206/2015 Sb., o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o 
změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice), nařízení vlády č. 207/2015 Sb., 
kterým se mění nařízení vlády č. 178/2011 Sb., o stanovení některých 
pyrotechnických výrobků, podmínek, za nichž lze uskutečnit jejich dovoz, a vzoru 
žádosti o udělení povolení a nařízení vlády č. 208/2015 Sb., o technických 
požadavcích na pyrotechnické výrobky a jejich uvádění na trh. ÚNMZ tak není 
orgánem dozoru nad trhem ve smyslu definice čl. 3 bod 4 přímo použitelného 
předpisu. 

metrologii, ve znění pozdějších 
předpisů, a do prováděcích předpisů 
k tomuto zákonu. § 13 zákona č. 
505/1990 Sb. uvádí působnost a 
pravomoci ÚNMZ ve vztahu 
k metrologii na území České republiky. 
V § 13 odst. 1 písm. e) se jednoznačně 
uvádí, že ÚNMZ „kontroluje 
dodržování povinností stanovených 
tímto zákonem“.  ÚNMZ je tedy 
orgánem dozoru nad dodržováním 
zákonných požadavků stanovených 
zákonem o metrologii. Oblast 
metrologie a výkon dozoru nad 
dodržováním zákonných požadavků 
v oblasti metrologie je zcela 
v kompetenci Ministerstva průmyslu a 
obchodu. 

MZd s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k § 6 

Požadujeme přeformulovat znění ustanovení odstavce 1 následovně a stávající 
odstavec 2 vypustit:  
 
„(1) Orgán dozoru za splnění podmínek článku 16 odst. 1 přímo použitelného 
předpisu může uložit následujících opatření 
  
a) nařízení uvedení výrobku do souladu s právními předpisy včetně nápravy 
formálního nesouladu, 
       CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. a))  
b) nařízení odstranění rizika, které výrobek představuje, 
       CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. a)) 
c) zákaz dodání výrobku na trh, 
       CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. b)) 
d) zákaz uvedení výrobku do provozu nebo používání výrobku pro provozní 
potřebu,             

Vysvětleno 
Odstavec 1 stanoví, za jakých 
podmínek lze uložit odpovídající 
opatření za porušení právních 
předpisů. Vzhledem k tomu, že dozor 
nad trhem je ve výlučné kompetenci 
členských států, je nutné orgánům 
dozoru jasně vymezit mantinely, za 
jakých lze opatření ukládat, a nelze se 
pouze odkazovat na přímo použitelný 
předpis EU. 
 
 
MZd s vypořádáním souhlasí. 
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e) nařízení stažení výrobku z trhu nebo oběhu a varování veřejnosti před rizikem, 
které výrobek představuje, 
       CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. c)) 
f) nařízení zničení výrobku nebo jeho znehodnocení, 
       CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. d)) 
g) nařízení opatření výrobku varováním v českém jazyce před rizikem, které 
výrobek může představovat,  
       CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. e)) 
h) uložení předběžných podmínek pro dodání výrobku na trh, 
       CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. f)) 
i) uložení povinnosti neprodleně vhodným způsobem varovat ohroženého 
konečného uživatele v českém jazyce před rizikem plynoucím z výrobku, nebo 
       CELEX: 32019R1020 (čl. 16 odst. 3 písm. g)) 
j) uložení povinnosti odstranit obsah webové stránky nabízející výrobky, které 
nejsou v souladu s požadavky právního předpisu nebo které představují vážné 
riziko, z on-line rozhraní nebo zobrazit varovné upozornění konečným uživatelům 
v okamžiku jejich přístupu do on-line rozhraní, nelze-li nápravy dosáhnout jinak. 

      CELEX: 32019R1020 (čl. 14 odst. 4 písm. k))“. 

 
V této souvislosti je pak třeba odpovídajícím způsobem upravit odkazy ve 
stávajících odstavcích 3 a 4. 
 
Odůvodnění: Text odstavce 1 fakticky přejímá úpravu čl. 16 odst. 1 přímo 
použitelného předpisu, a proto jej není třeba do § 6 uvádět. V této souvislosti 
považujeme za vhodné upravit § 6 odst. 1 výše uvedeným způsobem a sloučit jej 
s odstavcem 2 a změnu reflektovat i v odstavcích 3 a 4. 

Zásadní připomínka 

k § 7 odst. 4 

Požadujeme větu první uvést v následujícím znění: 

„O námitkách rozhodne bezodkladně vedoucí orgánu dozoru nebo jím pověřený 
představený; v případě krajských hygienických stanic a Státního ústavu pro 
kontrolu léčiv rozhoduje o námitkách bezodkladně Ministerstvo zdravotnictví.“.  

Dále z věty druhé požadujeme vypustit, včetně poznámky pod čarou č. 4, slova „; 
pokud není stanoveno v jiném právním předpisu jinak4)“, a to pro nadbytečnost. 

Akceptováno jinak 
Text § 7 by upraven takto:  

„§ 7 

(1) Opatření podle § 6 odst. 2 
uloží orgán dozoru postupem podle 
odstavců 2 a 3. Při uložení opatření 
dbá orgán dozoru zvýšenou měrou na 
to, aby byla šetřena práva a oprávněné 
zájmy hospodářského subjektu. 
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Odůvodnění:  
Navržená úprava odpovídá zavedenému systému přezkoumání prvoinstančních 
rozhodnutí v organizacích podřízených Ministerstvu zdravotnictví. 

(2) Současně s oznámením o 
zahájení řízení o uložení opatření 
umožní orgán dozoru hospodářskému 
subjektu vyjádřit se k podkladům 
rozhodnutí ve lhůtě, která nesmí být 
kratší 10 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení.  Rozhodnutí o 
uložení opatření vydá orgán dozoru 
bez zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty pro jeho 
vyjádření.  

(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení 
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti 
nebo jiného veřejného zájmu, vydá 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až 
e) a g) až j), které je prvním úkonem 
v řízení. Rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat též na místě; v takovém 
případě rozhodnutí vyhlašuje ústně, 
jeho písemné vyhotovení orgán dozoru 
bez zbytečného odkladu oznamuje 
dodatečně. O ústním vyhlášení 
rozhodnutí orgán dozoru vždy na místě 
vydá písemné potvrzení, které obdrží 
hospodářský subjekt. 

(4) Proti rozhodnutí o uložení 
opatření postupem podle odstavce 3 
lze podat odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů ode dne jeho 
oznámení. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání vydá 
správní orgán bez zbytečného 
odkladu. 
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(5)  Hospodářský subjekt je 
povinen bezodkladně písemně 
informovat orgán dozoru o způsobu 
zjednání nápravy.  

(6) Pominou-li důvody nebo některý 
z důvodů pro uložení opatření, orgán 
dozoru rozhodnutí o uložení opatření 
nebo jeho část zruší, nebo změní. 
Přitom postupuje podle odstavců 1 až 
4 přiměřeně.“  

 
Text odst. K § 7 Zvláštní části 
Důvodové zprávy byl upraven takto: 

„K § 7 

Orgány dozoru v případě ukládání 
opatření postupují podle správního 
řádu. V některých případech však 
může být vzhledem k potřebě 
urychleného řešení případu postup 
podle správního řádu příliš dlouhý a 
nemusí umožnit orgánu dozoru 
přijmout potřebné operativní 
rozhodnutí tak, jak si situace a ochrana 
veřejného zájmu žádá. Oprávnění 
zasáhnout proti dalšímu dodávání na 
trh výrobku, který porušuje právní 
předpisy, a to v okamžiku zjištění 
porušení, je zcela nezbytné. Z tohoto 
důvodu se zavádí zvláštní procesní 
úprava umožňující bezodkladně uložit 
hospodářskému subjektu opatření 
k odstranění protiprávního stavu.  
Jedná se například o případy kontrol 
v návaznosti na ověření, zda se na trhu 
nevyskytuje nebezpečný výrobek 
oznámený prostřednictvím aplikace 
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Safety Gate – RAPEX, kdy již bylo 
zjištěno a potvrzeno v jiném členském 
státě, že dotčený výrobek představuje 
vážné riziko. Orgán dozoru je 
v souladu s právní úpravou EU 
povinen zajistit, aby nebezpečný 
výrobek byl bezodkladně stažen z trhu 
nebo z oběhu, pokud se vyskytuje na 
vnitrostátním trhu. Dále se může jednat 
o případy, kdy je v průběhu kontroly 
zjištěno, že kontrolovaný výrobek 
nesplňuje požadavky právních 
předpisů nebo představuje pro 
konečného uživatele riziko, nebo je 
prokázáno porušení právních 
předpisů, a to takové povahy, že je 
nezbytné situaci řešit ještě před 
skončením kontroly. Obdobná situace 
může nastat i v případě kontrol online 
nabídky a prodeje výrobků, kdy šetření 
probíhá orgány dozoru tzv. „od stolu“.  
Ve výše uvedených případech nelze 
použít beze zbytku postup podle 
správního řádu, především § 143 
správního řádu, který nezahrnuje 
všechny situace, za kterých mohou být 
ukládány povinnosti na místě, a které 
předpokládá nařízení o dozoru. § 143 
správního řádu nezahrnuje konkrétně 
situaci spojenou s bezpečností, resp. 
nebezpečností výrobku, a nesoulad 
s právními předpisy. Rozhodnutí podle 
§ 143 správního řádu se vyhlašuje 
ústně. Z povahy věci ale nelze na 
místě a ústně uložit povinnost 
v případě kontrol online nabídek a 
prodejů výrobků, kdy se kontroly 
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provádějí především „od stolu“ 
(kontrolují se webové stránky 
vybraných eshopů), a kontrola tedy na 
místě neprobíhá a nelze ani uložit 
povinnost ústně.  
Navrhovaný § 7 zakotvuje dva režimy 
ukládání opatření podle § 6. První 
režim se uplatní obecně a obsahuje 
pouze dvě odchylky od správního řádu: 
(i) orgán dozoru nesmí v oznámení o 
zahájení správního řízení stanovit 
dotčenému hospodářskému subjektu 
lhůtu pro vyjádření kratší 10 
pracovních dnů, a (ii) orgán dozoru je 
povinen vydat rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty v případě, že se 
hospodářský subjekt nevyjádří. Tyto 
odchylky od správního řádu jsou 
odůvodněny zájmem na rychlém přijetí 
opatření a podmínkami stanovenými 
v nařízení o dozoru. Například podle čl. 
18 odst. 3 nařízení o dozoru „dostane 
dotyčný hospodářský subjekt 
příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, 
která nebude kratší než 10 pracovních 
dnů, vyjádřil, ledaže mu takovou 
příležitost nelze poskytnou kvůli 
naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo 
nařízení na základě zdravotních nebo 
bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných 
zájmů, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie.“  
Pro případ akutního nebezpečí, které 
by ohrožovalo veřejné zdraví, 
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bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, 
se stanoví v souladu s nařízením 
zrychlený postup pro přijímání 
opatření, který obsahuje více odchylek 
od správního řádu. V těchto případech 
orgán dozoru vydá rozhodnutí o 
uložení opatření jako první úkon 
v řízení. Toto rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat na místě. V tomto 
případě vyhlásí rozhodnutí ústně na 
místě s tím, že musí být 
hospodářskému subjektu, vůči 
kterému směřuje, oznámeno 
dodatečně písemně. O ústním 
vyhlášení se vždy na místě vydá 
příslušnému hospodářskému subjektu 
písemné potvrzení. Proti takto 
vyhlášenému rozhodnutí o uložení 
opatření se hospodářskému subjektu 
přiznává právo na odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů od dne oznámení 
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání musí 
být orgánem dozoru vydáno bez 
zbytečného odkladu. Všechny 
zakotvené a popsané odchylky od 
správního řádu vyplývají z naléhavého 
zájmu na co nejrychlejším přijetí 
pravomocného rozhodnutí o uložení 
opatření vždy tam, kde jsou dotčeny, 
resp. ohroženy veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem 
(srov. rozhodnutí je prvním úkonem 
v řízení, rozhodnutí lze vyhlásit ústně 
na místě, pokud je to možné, odvolací 
lhůta činí 10 pracovních dnů a odvolání 
nemá odkladný účinek). 
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Za jiný veřejný zájem opravňující orgán 
dozoru přijmout opatření ve 
„zrychleném“ postupu se v souladu 
s čl. 1 odst. 1 nařízení o dozoru 
považuje například zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a jiné 
veřejné zájmy, které jsou chráněny 
právními předpisy uvedenými v příloze 
I k nařízení o dozoru a v předpisech, 
kterými jsou předpisy uvedené 
v příloze I k nařízení o dozoru 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu. 
Zrychlený postup, tedy postup podle § 
7 odst. 3 a 4 nelze použít v případě 
uložení opatření o zničení nebo 
znehodnocení výrobků z důvodu 
významného zásahu do vlastnických 
práv hospodářského subjektu. 
Hospodářskému subjektu se stanovuje 
povinnost informovat písemně orgán 
dozoru o přijatých opatřeních k 
odstranění zjištěných nedostatků a o 
zjednání nápravy.  
V případě, že pominou důvody 
k uložení opatření, zejména v případě, 
kdy hospodářský subjekt splní 
opatření, orgán dozoru opatření zruší 
nebo změní. Vzhledem k tomu, že na 
změně či zrušení rozhodnutí o uložení 
opatření panuje stejný zájem, měly by 
proběhnout na základě stejných 
procesních pravidel. Z tohoto důvodu 
je stanoveno, že se v případě zrušení 
či změny rozhodnutí o uložení opatření 
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použijí procesní postupy uvedené v § 7 
přiměřeně.“ 
 
MZd s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k § 8 

Celé ustanovení požadujeme bez náhrady vypustit. 

Odůvodnění: Ustanovení je duplicitní k povinnostem dozorových orgánů 
stanovenými přímo použitelným předpisem a parafrázi ustanovení čl. 26 odst. 4 
a 34 odst. 1 nařízení. 

Vysvětleno 
§ 8 nelze považovat za duplicitní 
ustanovení k povinnostem orgánů 
dozoru stanovenými nařízením (EU) 
2019/1020. Dozor nad trhem je ve 
výlučné pravomoci členských států EU 
a žádný předpis EU nemůže orgánům 
dozoru ukládat pravomoci a 
povinnosti. Tyto mohou být uloženy 
pouze na úrovni členských států, což je 
i případ povinnosti stanovené v § 8. 
V daném případě se ukládá povinnost 
používat informační a komunikační 
systém nejen orgánům dozoru, ale 
rovněž orgánům celní správy, čímž se 
provádí implementace čl. 26 odst. 4 
nařízení (EU) 2019/1020. 
Do odstavce K § 8 Zvláštní části 
Důvodové zprávy se doplňuje 
následující text: 
„Ústřední styčný úřad a jeho úkoly 
vymezuje § 3 návrhu zákona. Orgány 
dozoru, na které se vztahují povinnosti 
návrhu tohoto zákona a nařízení (EU) 
2019/1020, a jejich úkoly jsou 
vymezeny v § 4 návrhu zákona. 
Orgány celní správy nejsou orgány 
dozoru nad trhem s výrobky, ale 
provádí kontroly při dovozu a vývozu 
výrobků a celní kontroly výrobků. 
Působnost orgánů celní správy, jejich 
základní kompetence a úkoly jsou 
vymezeny zákonem č. 17/2012 Sb., o 
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Celní správě České republiky, ve znění 
pozdějších předpisů.“ 
 
MZd s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k § 9  

Požadujeme uvedené ustanovení bez náhrady vypustit, popř. přeformulovat tak, 
aby bylo zcela zřejmé, že dozorový orgán nad rámec postupu podle čl. 19  
odst. 1 a čl. 20 odst. 2 nařízení, oznámí informace podle čl. 20 odst. 1 i 
Ministerstvu průmyslu a obchodu. 

Odůvodnění: Navržené ustanovení jde nad rámec povinností obsažených 
v ustanovení čl. 20 nařízení, kdy orgán dozoru nad trhem má toliko za povinnost 
informovat Komisi, nikoliv Ústřední styčný úřad či MPO - v obou případech by se 
jednalo o úpravu jdoucí nad rámec povinností obsažených v nařízení 
(goldplating) - nadto pak je k diskusi, nakolik je navržená úprava odstavce 1 
skutečně implementačního charakteru a měla by být jako implementační 
vykazována. Navrhovaný odstavec 2 je pak duplicitou k čl. 20 odst. 4 nařízení. 

Akceptováno jinak, vysvětleno 
Text § 9 upraven takto: 

„§ 9 
Oznamovací povinnost 

(1) Orgán dozoru oznámí 
Ministerstvu průmyslu a obchodu 
uložení opatření, které se týká výrobku 
představujícího vážné riziko. To platí 
i v případě dobrovolného opatření, 
které přijme hospodářský subjekt a o 
němž orgán dozoru obdrží informaci. 
CELEX: 32019R1020  
(2) K oznámení výrobku podle 
odstavce 1 se použije postup podle 
jiných právních předpisů5).   
CELEX: 32019R1020  
____________________ 
5) Zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 
výrobků a o změně některých zákonů (zákon o 
obecné bezpečnosti výrobků), ve znění pozdějších 
předpisů. 
Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu 
a formě informace o výskytu nebezpečných 
nepotravinářských výrobků, ve znění nařízení vlády č. 
175/2010.“. 
 

§ 9 nejde nad rámec nařízení (EU) 
2019/1020, ale je implementačním 
ustanovením k čl. 19 a čl. 20 nařízení 
(EU) 2019/1020 o implementaci na 
vnitrostátní úrovni. V daném případě 
se postupuje již postupem podle 
zákona o obecné bezpečnosti výrobků, 
do kterého byla transponována 
směrnice o obecné bezpečnosti 
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výrobků. Oznamování výrobků 
představujících riziko prostřednictvím 
systému rychlé výměny informací pro 
nepotravinářské výrobky se 
stanoveným způsobem provádí 
v rámci celé výrobkové sféry již od 
přistoupení ČR do EU, tudíž se 
v žádném případě nejedná o novou 
povinnost či novou administrativní 
zátěž pro orgány dozoru. V daném 
případě nelze hovořit o goldplatingu, 
jak z výše uvedeného důvodu, tak i 
proto, že se předmětným ustanovením 
nestanoví žádné povinnosti 
hospodářským subjektům.  

Odstavec K § 9 Zvláštní části 
důvodové zprávy byl upraven takto: 
„§ 9 je implementačním ustanovením 
k čl. 19 ve spojení s čl. 20 nařízení 
(EU) 2019/1020 a stanovuje postup 
oznamování výrobků představujících 
vážné riziko do systému Safety Gate – 
RAPEX na vnitrostátní úrovni. Orgány 
dozoru budou povinny Ministerstvu 
průmyslu a obchodu, které je národním 
kontaktním místem pro systém pro 
rychlou výměnu informací o 
nepotravinářských výrobcích 
představujících vážné riziko pro 
spotřebitele, oznámit uložení opatření 
v případě výrobků představujících 
vážné riziko. Při oznamování se 
postupuje podle příslušných 
ustanovení zákona č. 102/2001 Sb., o 
obecné bezpečnosti výrobků, ve znění 
pozdějších předpisů, kterým byla do 
vnitrostátního právního řádu 
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transponována směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků, kterou se zřizuje 
systém EU pro oznamování 
nebezpečných nepotravinářských 
výrobků Safety Gate – RAPEX, a podle 
nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o 
postupech, obsahu a formě informace 
o výskytu nebezpečných 
nepotravinářských výrobků, ve znění 
nařízení vlády č. 175/2010 Sb. Zákon 
o obecné bezpečnosti výrobků a 
nařízení vlády č. 396/2004 Sb. 
obsahují postupy oznamování výrobků 
představujících riziko nebo vážné 
riziko v rámci systému EK pro rychlou 
výměnu informací o nebezpečných 
nepotravinářských výrobcích na území 
České republiky, a postupy pro šetření 
nebezpečných výrobků zjištěných na 
vnitřním trhu EU. Nahlašována budou i 
opatření, která přijal hospodářský 
subjekt na základě vlastního 
rozhodnutí. V současné době jsou 
systém Safety Gate – RAPEX a 
informační a komunikační systém 
podle čl. 34 nařízení o dozoru již 
propojeny, a tudíž postačuje vložení 
povinných informací jen do jednoho 
systému, neboť proklikem lze přenést 
informaci do druhého systému. 
V daném případě se nejedná o novou 
povinnost. Povinnost oznamovat 
nepotravinářské výrobky spadající do 
harmonizované sféry představující 
vážné riziko stanoví již stávající platná 
úprava představovaná nařízením (ES) 
č. 765/2004.“  
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MZd s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k části deváté - § 19 

Navrhujeme zrušit v celém rozsahu. 

Odůvodnění: Ministerstvo zdravotnictví vyhodnotilo tuto úpravu jako 
nadbytečnou. 

Akceptováno 
Část devátá byla vypuštěna. 
 
MZd s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

Požadujeme doplnit návrh o novou část týkající se změny zákona o ochraně 
zdraví před škodlivými účinky návykových látek, a to v tomto znění: 

 
„ČÁST XXX 

§ XX 
Změna zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky 

návykových látek 
 

V § 40 zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky 
návykových látek, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., se v § 40 odst. 1 písm. c) 
text „a), d) až j)“ nahrazuje textem „a), c) až j)“. 
 
Odůvodnění:  
Touto úpravou by byl zohledněn podnět České obchodní inspekce, respektive 
MPO, předložený mimo jiné při přípravě závěrečného hodnocení implementace 
Akčního plánu pro oblast kontroly tabáku v ČR na období 2015 až 2018. 
Podnět vychází z kontrolní praxe ČOI a měl by přispět ke zlepšení vymahatelnosti 
zákona č. 65/2017 Sb. z hlediska působnosti ČOI/MPO – gestora předkládaného 
návrhu zákona. 
Vzhledem k tomu, že MZ prozatím novelizaci zákona č. 65/2017 Sb. neplánuje 
v nejbližším období s ohledem na stále relativně krátkou dobu od vstupu zákona 
č. 65/2017 Sb. v účinnost, představuje podle názoru MZ návrh zákona o dozoru 
z dílny MPO vhodnou příležitost, jak dosáhnout požadované nápravy v kratším 
čase. 
Ačkoliv se výše uvedený podnět ČOI týká pouze projednávání přestupku podle § 
36 odst. 1 písm. c) – tzn. přestupků právnických a podnikajících fyzických osob – 

Vysvětleno 
ČOI je orgán dozoru podřízený MPO. 
MPO nemá signál ze strany ČOI, že by 
bylo nutné provádět jakékoliv úpravy 
ustanovení týkající se pravomocí ČOI 
v zákoně č. 65/2017 Sb. Odůvodnění 
k případné novelizaci zákona č. 
65/2017 Sb. je nedostatečné a 
neobsahuje objektivní zdůvodnění, 
proč je navrhovaná právní úprava 
nezbytná.  
Zásadním aspektem je, že případná 
novelizace zákona č. 65/2017 Sb. jde 
nad rámec záměru, se kterým byl 
návrh zákona o dozoru nad trhem a 
souladu výrobků s předpisy 
zpracováván – tedy výhradně 
adaptace na nařízení (EU) 2019/1020. 
 
MZd s vypořádáním souhlasí. 
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MPO/ČOI dáváme ke zvážení, zda by nemělo být umožněno ČOI i projednávání 
obdobných přestupků fyzických osob podle § 35 odst. 1 písm. b) a c). 

Zásadní připomínka 

Požadujeme doplnit návrh o novou část týkající se změny zákona o biocidech, a 
to v tomto znění:  

„ČÁST XXX 
§ XXX 

Změna zákona o biocidech 
 
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., se mění takto: 

1. V § 8 odst. 2 písm. a) se slova „, které dodávají na trh na území České 
republiky biocidní přípravky, účinné látky a ošetřené předměty,“ zrušují. 

2. V § 8 odst. 3 se na konci textu písmene a) doplňují slova „a povinnosti 
stanovené prováděcím nařízením Komise (EU) č. 354/2013“. 

3. V § 8 odst. 3 písmena b) a c) znějí: 

„b) kontroluje, zda jsou právnickými a podnikajícími fyzickými osobami 

dodržovány § 2 odst. 1 písm. b) a c) a hlava VI tohoto zákona, 

 

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, povinností z prováděcího nařízení 
Komise (EU) č. 354/2013, rozhodnutí Evropské komise rozhodnutí 
správních orgánů vydaných podle tohoto zákona, a dále za porušení 
povinností uvedených v § 2 odst. 1 písm. b) a c) a hlavě VI tohoto zákona,“. 

4. V § 11 odst. 1 písm. a) se za bod 8 vkládá nový bod 9, který zní:  
„9. biocidní přípravek uvedený v § 13 odst. 1 v rozporu  
s informacemi oznámenými podle § 14,“. 

5. V § 11 odst. 2 písm. c) se za text „8“ vkládají slova „nebo 9“. 

6. V § 12 odst. 1 písmeno b) zní: 

Vysvětleno 
Případná novelizace zákona č. 
324/2016 Sb. tak, jak je navržena, jde 
nad rámec záměru, se kterým byl 
návrh zákona o dozoru nad trhem a 
souladu výrobků s předpisy 
zpracováván – tedy výhradně 
adaptace na nařízení (EU) 2019/1020. 
V případě, že zákon obsahuje chyby 
nebo neumožňuje orgánům dozoru 
provádět efektivní dozor, je na 
gestorovi tohoto zákona, aby připravil 
novelu zákona o biocidech s náležitým 
odůvodněním.   Odůvodnění 
k případné novelizaci zákona č. 
324/2016 Sb. je nedostatečné a 
neobsahuje objektivní zdůvodnění, 
proč je navrhovaná právní úprava 
nezbytná, včetně zhodnocení dopadů. 
 
MZd s vypořádáním souhlasí. 
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„b) Česká inspekce životního prostředí, jde-li o přestupky podle § 10 odst. 
1 písm. a) až b) a § 11 odst. 1 písm. a), § 11 odst. 1 písm. c), d) až l), n) 
až u).“ 

7. V § 13 se doplňuje odstavec 7, který zní: 

„(7) Právnická a podnikající fyzická osoba smí dodávat na trh na území 
České republiky biocidní přípravek uvedený v odstavci 1 pouze za 
podmínek uvedených v oznámení podle § 14.“. 

Odůvodnění: Navržené změny reflektují zejména skutečnost, že stávající znění 
zákona č. 324/2016 Sb., o biocidech, obsahovalo některé legislativně-technické 
chyby, které znemožňovaly efektivní výkon dozoru nad trhem.  Neodstraněním 
uvedených chyb by pak bylo možné dodavatele postihovat přísnějšími opatřeními 
podle zákona o dozoru, aniž by bylo možné využít jiných opatření s nižšími 
dopady na obchodní subjekty.  
Zásadní připomínka 

k RIA 

Nesouhlasíme se zněním Závěrečné zprávy RIA, a to v bodě 2 „Cíl návrhu 
zákona“, protože cílem návrhu tohoto adaptačního právního předpisu není a ani 
nemůže být institucionální uspořádání dozoru nad trhem s výrobky spadajícími 
do harmonizované sféry a vymezení příslušnosti správních úřadů k dozoru nad 
trhem s těmito výrobky.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Akceptováno 
Vzhledem k úpravě § 1 Předmět 
úpravy návrhu zákona se první 
odstavec pole 2. Cíl návrhu zákona 
upravuje takto: 
„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 
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Dále nesouhlasíme s informacemi uvedenými v bodě 3.1 „Dopady na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty“. Zde podaný výčet dopadů na státní rozpočet 
je neúplný, nedostatečný a významně podhodnocený, byť není uváděna částka, 
ale pouze předpokládané účely finančních dopadů. Ve výčtu dopadů na státní 
rozpočet jsou sice zmíněny náklady spojené s povinností orgánů dozoru používat 
komunikační a informační systém EK (ICSMS) a počítá se s náklady na propojení 
informačních systémů orgánů dozoru, s čímž souhlasíme, ale vůbec se zde 
nepočítá s náklady spojenými se vzděláváním (odborným, jazykovým a v 
komunikačních IT technikách) a vybavením pro orgány dozoru. Dalšími náklady 
ze státního rozpočtu, se kterými při implementaci přímo použitelného předpisu a 
jeho účinného a efektivního zavedení do praxe dozorových orgánů je nutno 
kalkulovat, jsou náklady orgánů dozoru spojené s fyzickými a laboratorními 
kontrolami výrobků. Náklady na testování nebudou zanedbatelnými náklady, a to 
z důvodu účinné kontroly výrobků prodávaných on-line. Toto je také důvod, proč 
EK v odstavci 5 článku 10 nařízení EP a Rady (EU) č. 1020/2019 jasně stanovila 
povinnost členských států zajistit, aby orgány dozoru měly potřebné zdroje, 
včetně dostatečných rozpočtových a jiných zdrojů, jako jsou dostatečný počet 
odborně způsobilých pracovníků, odborné znalosti, postupy a další opatření pro 
řádné plnění jejich povinností. Nezbytné bude i vyčlenění nákladů na mezinárodní 
spolupráci jednotlivých orgánů dozoru při naplňování povinností plynoucích z 
nařízení (např. účast na skupinách pro správní spolupráci, účast spojených 
dozorových akcích). Bez zajištění dostatečných prostředků pro orgány dozoru 
nad trhem v ČR bude předložená implementace pouze dalším administrativním 
aktem bez reálného dopadu na zvýšení účinného dozoru nad trhem a tím i 
dosažení vysoké míry ochrany spotřebitelů, což byl záměr Evropské komise při 
tvorbě právě implementovaného nařízení EP a Rady (EU) č. 1020/2019.¨ 
 

nejsou stanoveny obecnými 
procesními předpisy, 
- vymezuje soubor opatření, které 
mohou orgány dozoru ukládat, a  
- stanoví se sankce za nesplnění 
povinností stanovených tímto 
zákonem a přímo použitelným 
předpisem.“ 

 
Vysvětleno 
Pokud jde o povinnost používat 
informační a komunikační systém pro 
dozor nad trhem (ICSMS), je nutné 
upozornit na skutečnost, že se nejedná 
o povinnost novou. Tato povinnost byla 
členským státům, resp. orgánům 
dozoru, stanovena již stávajícím 
nařízením (ES) č. 765/2008 a to od 
roku 2010. Náklady spojené 
s povinností používat tento systém 
tedy měly být nárokovány již v roce 
2008, tedy v době, kdy nařízení (ES) č. 
765/2008 vstoupilo v platnost. 
Nařízení (EU) 2019/1020 tuto 
povinnost pouze zvýrazňuje a návrh 
dozoru povinnost ICSMS výslovně 
stanovuje jako povinnost pro orgány 
dozoru. Pokud je již dodržována 
existující povinnost, není nutné žádné 
další prostředky na používání systému 
vynakládat. Orgány dozoru si může 
zvolit, zda bude pokračovat 
v nastaveném systému, nebo přistoupí 
k propojení svého informačního 
systému na ICSMS prostřednictvím 
interface vytvořeného EK. V tomto 
případě naopak by mělo dojít ke 
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snížení administrativy a úspoře 
personálních nákladů. Rozhodnutí je 
na každém orgánu dozoru. V případě 
školení, resp. dalšího vzdělávání, 
pracovníků orgánů dozoru již dnes jsou 
vyčleněny prostředky na jejich 
pravidelné vzdělávání. Pokud tedy 
orgán dozoru považuje za potřebné 
své pracovníky vzdělávat v oblasti 
používání ICSMS, má možnost si tento 
typ vzdělávání do programu zvyšování 
kvalifikace svých pracovníků zařadit již 
v současné době, resp. mohl zařadit 
kdykoliv od roku 2008.  
K otázce financování odběru vzorků je 
nutné uvést, že již dnes orgány dozoru 
musí mít vyčleněné prostředky na 
odběr vzorků výrobků, které spadají do 
jejich dozorové kompetence, a to bez 
ohledu, zda se jedná o výrobky 
prodávané online nebo v kamenných 
obchodech. Povinnost provádět 
kontroly e-shopů a nabídky a prodeje 
výrobků vyplývá již ze stávající právní 
úpravy. V případě požadavku na 
vyčlenění prostředků na účast na 
skupinách pro správní spolupráci se 
nejedná o žádnou novou povinnost, ale 
pouze o právní ukotvení již existující 
situace. Skupiny pro správní 
spolupráci fungují již velmi dlouho, a 
ČR má již v těchto skupinách 
jmenované své zástupce, tudíž žádné 
nové náklady nevznikají. 
Společné dozorové akce v oblasti 
nepotravinářských výrobků jsou 
organizovány již více jak deset let, a 
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Dále z předloženého návrhu není zcela jasné, jakým způsobem bude MPO jako 
Ústřední styčný úřad zpracovávat vnitrostátní strategii dozoru nad trhem s 
výrobky pod působností přímo použitelného předpisu a jak bude zajištěno 
financování úkolů vyplývajících z této vnitrostátní strategie. Zejména stanovení 
úkolů a jejich sladění s dalšími úkoly a povinnostmi krajských hygienických stanic 
není vůbec popsáno a nijak specifikováno. Není nijak definována povinnost 
Ústředního styčného úřadu spolupracovat s MZ, které plní funkci zřizovatele KHS 
a je současně jejich nadřízeným orgánem, jehož prostřednictvím jsou také tyto 
orgány dozoru nad trhem řízeny a financovány. Podobně důležitou a 
neopomenutelnou složkou při zpracovávání národní strategie dozoru nad trhem 
s výrobky, které jsou v působnosti KHS, zejména při plánování laboratorního 
zkoušení, jsou zdravotní ústavy jako úřední laboratoře pro orgány dozoru nad 
trhem. 

např. ČOI se do těchto akcí pravidelně 
zapojuje. Navíc finanční náklady 
spojené s realizací společných 
kontrolních akcí jdou z rozpočtu EK. 
Tedy v daném případě se opět nejedná 
o žádné finanční dopady na 
vnitrostátní úrovni. 
 
Požadavek na zpracování vnitrostátní 
strategie dozoru v nařízení o dozoru 
nahrazuje požadavek v dosud platném 
nařízení (ES) č. 765/2008 na 
každoroční zpracování programů 
dozoru. Opět se tedy nejedná o novou 
povinnost, ale pouze o náhradu jedné 
povinnosti druhou. Ani v tomto případě 
nelze tedy hovořit o tom, že by 
v případě plnění této povinnost 
vznikaly dodatečné finanční náklady, 
pokud byla tato povinnost již dnes 
naplňována. Nařízení o dozoru ani 
návrh zákona nemůže stanovovat 
podrobnosti týkající se zpracování 
strategie. V daném případě bude 
postupováno v souladu 
s doporučeními, která budou 
zpracovávána na úrovni EK ve 
spolupráci se všemi členskými státy. 
Pokud jde o komunikaci mezi 
ústředním styčným úřadem, krajskými 
hygienickými stanicemi a 
Ministerstvem zdravotnictví, je věcí 
MZd jako nadřízeného orgánu 
krajských hygienických stanic, aby si 
proces komunikace vhodně nastavilo. 
Jak do procesu budou zapojeny 
zdravotní ústavy, které ovšem nejsou 
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orgány dozoru, je rovněž interní 
záležitostí MZd. 

MZd s vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínka 

k § 3 odst. 2 písm. a) 

Doporučujeme zvážit odlišnou formu implementace čl. 10 odst. 6 nařízení. Čl. 10 
odst. 6 nařízení by měl být implementován formou, která umožní bližší spolupráci 
více orgánů, které se podílejí na dozoru téhož harmonizačního předpisu. 
Doporučujeme objasnit způsob a prostředky koordinace a například uvést 
alespoň v DZ uvažovanou podobu reálné koordinace všech orgánů ve všech 
aspektech dozoru nad trhem.  
Dále doporučujeme alespoň v důvodové zprávě uvést, zda a jaké MPO (jako 
Ústřední styčný úřad) má dostatečné kapacity na koordinaci všech dozorových 
orgánů a jak je schopno požadavky dle čl. 10 odst. 6 nařízení a dalších naplnit.  
Odůvodnění: Nařízení jednoznačně nestanoví, že tato povinnost přísluší 
Ústřednímu styčnému orgánu a je na místě zvážit, zda nestanovit jiné 
mechanismy koordinace pro jednotlivé harmonizační předpisy, které jsou 
dozorovány více dozorovými orgány. 

Vysvětleno 
Předmětná připomínka je dostatečně 
reflektována v důvodové zprávě, ve 
Zvláštní části, odstavci k § 3: 
„Pokud jde o zajištění spolupráce 
ústředního styčného úřadu s orgány 
dozoru a celními úřady a orgány 
dozoru navzájem, předpokládá se, že 
bude Ministerstvem průmyslu a 
obchodu ustaven meziresortní 
pracovní orgán, ve kterém budou 
zastoupeny všechny věcně příslušné 
rezorty a orgány dozoru.  Úkolem 
tohoto pracovního orgánu bude 
zejména koordinace činnosti orgánů 
dozoru nad trhem s výrobky 
spadajícími do působnosti tohoto 
zákona, plnění úkolů vyplývajících 
z nařízení o dozoru nebo úkolů 
stanovených EK nebo Sítí Unie pro 
soulad výrobků s předpisy, zajištění 
vzájemné spolupráce a výměny 
zkušeností a posílení spolupráce na 
mezinárodní úrovni. Jedním z úkolů 
pracovního orgánu bude schvalování 
vnitrostátní strategie dozoru nad trhem 
podle článku 13 nařízení o dozoru a její 
hodnocení.“   
MPO bude odpovědné za ustavení 
ústředního styčného úřadu a za plnění 
jeho úkolů a povinností. Za realizaci 
této povinnosti je plně odpovědné 
MPO a je na něm, jak tato povinnost 
bude naplněna. V této souvislosti lze 
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rovněž odkázat na důvodovou zprávu, 
Zvláštní část, odstavec k § 3: 
„V návaznosti na článek 10 nařízení se 
zřizuje ústřední styčný úřad, jehož roli 
bude vykonávat Ministerstvo průmyslu 
a obchodu. Toto řešení vychází z toho, 
že Ministerstvo průmyslu a obchodu 
bylo určeno gestorem za nařízení o 
dozoru. Kromě toho již řadu let 
Ministerstvo průmyslu a obchodu plní 
roli národního kontaktního místa pro 
výměnu informací o nepotravinářských 
výrobcích představujících vážné riziko 
– Safety Gate – RAPEX a má 
zkušenosti s koordinací činností 
a spoluprací s řadou příslušných 
orgánů v ČR i s EK.“ 

Doporučující připomínka 

k § 3 odst. 2  

Doporučujeme vypustit písm. b) až e), popřípadě revidovat potřebnost tohoto 
ustanovení vůči nařízení. 
Odůvodnění: Z pohledu provedení implementace nepovažujeme za vhodné 
uvádět konkrétní úkoly, které má Ústřední styčný orgán plnit podle nařízení, 
pokud přímo vycházejí z textu samotného nařízení. 

Vysvětleno 
Členským států se stanoví povinnost 
zřídit ústřední styčný úřad, který má 
plnit nařízením o dozoru určité 
minimální povinnosti. Na EU úrovni 
však nelze ústřednímu styčnému 
úřadu stanovovat povinnosti, ty lze 
stanovit pouze na vnitrostátní úrovni. 
Obdoba je již zakotvena v zákoně o 
ochraně spotřebitele, pokud jde o 
ústřední styčný úřad pro účely 
přeshraniční spolupráce v oblasti 
dodržování práv spotřebitelů. 

Doporučující připomínka 

k § 7  

Doporučujeme sjednotit či vyjasnit terminologii předkládaného návrhu (např. 
v otázce pojmů „kontrolovaná osoba“ (podle § 7) vs. „hospodářský subjekt“ (podle 
§ 11 odst. 4 písm. c)). 

Akceptováno jinak 
Viz vypořádání zásadní připomínky k 
§ 7 odst. 4. 
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Doporučující připomínka 

k § 7 odst. 1 

Doporučujeme doplnit text ustanovení o větu: „Při uložení opatření se správní řád 
nepoužije.“. 

Odůvodnění: Z důvodu jednoznačného určení speciální povahy institutu opatření 
a rozhodování o námitkách proti nim podle tohoto zákona, tj. ve smyslu obecné 
zásady lex specialis derogat legi generali.  

Akceptováno jinak 
Viz vypořádání zásadní připomínky k 
§ 7 odst. 4. 

Doporučující připomínka 

k § 11 odst. 3  

Doporučujeme odkaz na § 6 odst. 2 písm. k) změnit (zřejmě) na § 6 odst. 3, neboť 
§ 6 odst. 2 písm. k) neexistuje v navrhovaném znění zákona. 

Akceptováno 

§ 11 odst. 3 se upravuje takto: 
„Poskytovatel služeb informační4) 
společnosti se dopustí přestupku tím, 
že nespolupracuje s orgánem dozoru 
podle čl. 7 odst. 2 přímo použitelného 
předpisu, nebo nesplní opatření 
uložené orgánem dozoru podle § 6 
odst. 3.“. 
Vzhledem k akceptaci připomínky ÚV-
OKOM byl odst. 4 přesunut na úvod § 
11 a následující odstavce byly 
přečíslovány. 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme předkladateli zvážit rozdělení návrhu, a to na samostatný zákon o 
dozoru a na doprovodný změnový zákon. 

Vysvětleno 
Alternativa změnového zákona byla 
projednána se všemi rezorty v rámci 
diskusí o budoucí adaptaci nařízení 
(EU) 2019/1020. V daném případě, 
kdy novelizace souvisejících právní 
úpravy probíhá pouze v nezbytné a 
minimální míře, není nutné 
zpracovávat zvláštní změnový zákon. 
Tento postup není v rozporu 
s Legislativními pravidly. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Zásadní připomínka 

k části první, k § 2 

Navrhujeme následující znění § 2 (změny jsou zvýrazněny):  

Akceptováno 
Text ustanovení upraven: 
„Ustanovení tohoto zákona se použijí 
při uplatňování přímo použitelného 
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„Ustanovení tohoto zákona se použijí při uplatňování přímo použitelného předpisu 
a při výkonu dozoru nad trhem s výrobky, na které se vztahují právní předpisy 
uvedené v příloze I přímo použitelného předpisu, pokud tyto předpisy nebo 
zvláštní právní předpisy neobsahují zvláštní ustanovení, která konkrétněji 
upravují jednotlivé aspekty dozoru nad trhem s výrobky. 

Odůvodnění: Do § 2 je podle našeho názoru nezbytné doplnit odkaz na zvláštní 
vnitrostátní předpisy. Bude tak zajištěno, že při výkonu dozoru bude možno 
postupovat podle zvláštních vnitrostátních předpisů, do nichž byly 
implementovány směrnice uvedené v Příloze I nařízení č. 2019/1020. Pokud by 
se tak nestalo, nebudou moci být používány instituty, které jmenované směrnice 
uložily členským státům zapracovat do svých předpisů a které byly pro účely 
dozoru nad předmětnými výrobky do vnitrostátních předpisů vneseny. 

předpisu a při výkonu dozoru nad 
trhem s výrobky, na které se vztahují 
právní předpisy uvedené v příloze I 
přímo použitelného předpisu, pokud 
tyto předpisy nebo zvláštní právní 
předpisy, které je implementují, 
neobsahují zvláštní ustanovení, která 
konkrétněji upravují jednotlivé aspekty 
dozoru nad trhem s výrobky.“. 

MZe souhlasí s vypořádáním. 

Zásadní připomínka 

k části desáté (změna zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a 
potravinářské inspekci): 

Požadujeme tuto část návrhu zákona uvést v následujícím znění (změny jsou 
zvýrazněny): 

„V § 5 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o 
změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 316/2004, zákona č. 
321/2004, zákona č. 120/2008, zákona č. 291/2009, zákona č. 138/2014 Sb. a 
zákona č. 180/2016 Sb. se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a 
doplňuje se písmeno l), které zní:  

„l) uloží povinnost podle § 7 odst. 1 § 6 odst. 2 podle podmínek stanovených v § 
7 odst. 2 až 6 zákona o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy.“. 

Odůvodnění: Navrhovaná změna reflektuje změny v číslování jednotlivých 
ustanovení návrhu zákona ve srovnání s jeho předcházející, neformálně 
projednávanou verzí. Z podmínek pro uložení opatření by mohly být relevantní 
pouze podmínky podle § 6 odst. 4, které se spustí v případě ukládání 
předmětných opatření přímo ze zákona o dozoru nad trhem. Není proto potřeba 
je vnášet do zákona o SZPI. 
Dále upozorňujeme, že v současnosti probíhá novelizace zákona č. 146/2002 
Sb., podle současného stavu by shora uvedené ustanovení bylo označeno jako 
písmeno l), po provedené novelizaci se může jednat o jiné písmeno. 

Akceptováno 
Část desátá upravena takto: 

„ČÁST DEVÁTÁ 
§ 20 

Změna zákona o Státní zemědělské 
a potravinářské inspekci a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů 

V § 5 odst. 1 zákona č. 146/2002 Sb., 
o Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci a o změně některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona 
č. 316/2004, zákona č. 321/2004, 
zákona č. 120/2008, zákona č. 
291/2009, zákona č. 138/2014 Sb. 
a zákona č. 180/2016 Sb. se na konci 
písmene k) tečka nahrazuje čárkou 
a doplňuje se písmeno l), které zní: 

„l) uloží povinnost podle § 6 odst. 2  
zákona o dozoru nad trhem a souladu 
výrobků s předpisy.“. 
 
MZe souhlasí s vypořádáním. 
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Zásadní připomínka 

k Příloze  

V příloze k návrhu zákona požadujeme ve výčtu právních předpisů uvedených v 
působnosti Ústředního kontrolního a zkušebního ústavu zemědělského (dále jen 
„ÚKZÚZ“) vypustit 

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

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

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

Odůvodnění: Z oblasti chemických látek a směsí má ÚKZÚZ v působnosti pouze 
oblast přípravků na ochranu rostlin. Přípravky na ochranu rostlin mají svoji 
specifickou úpravu, zejména pokud jde o jejich registraci, povolování a uvádění 
na trh, a to v rámci nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 
ze dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh a o zrušení 
směrnic Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS, v platném znění (dále jen „nařízení 
1107/2009“). Nařízení 1107/2009 však není zmíněno v seznamu harmonizačních 
předpisů v příloze nařízení 2019/1020. Přípravky na ochranu rostlin navíc spadají, 
pokud jde o jejich kontrolu, pod působnost nařízení (EU) 2017/625 ze dne 15. 
března 2017 o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s 
cílem zajistit uplatňování potravinového a krmivového práva a pravidel týkajících 
se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin a přípravků na 
ochranu rostlin, v platném znění (dále jen „nařízení 2017/625“). 
Do nabytí platnosti nařízení 2017/625 nespadaly přípravky na ochranu rostlin pod 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 882/2004 o úředních kontrolách 
za účelem ověření dodržování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a 
pravidel o zdraví zvířat a dobrých životních podmínkách zvířat, proto § 76a 
zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých 

Akceptováno jinak, vysvětleno 
§ 31 zákona č. 350/2011 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, stanoví 
pravomoci ÚKZÚZ v sektoru 
chemických látek a jejich směsí, 
včetně požadavků stanovených přímo 
použitelnými předpisy EU, a to pro 
oblast klasifikace, balení a označování 
přípravků na ochranu rostlin. 
Vzhledem k tomu, že novou zvláštní 
právní úpravou EU je oblast přípravků 
na ochranu rostlin, která spadá do 
dozorové kompetence ÚKZÚZ /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/ specificky 
upravena v návaznosti na úpravu 
danou nařízením (ES) č. 1107/2009, a 
tím byla prakticky vyjmuta 
z působnosti nařízení (ES) č. 
1907/2006, lze z Přílohy I u ÚKZÚZ 
vypustit odkaz na nařízení (ES) č. 
1907/2006. V tomto případě budou 
kontroly probíhat podle zvláštní právní 
úpravy představované nařízením (EU) 
2017/625, přičemž tato právní úprava 
je řazena do potravinového a 
krmivového práva EU, a tudíž mimo 
působnost nařízení o kontrole.   
 
Text prvního pododstavce odstavce K 
§ 4 a Příloze Zvláštní části důvodové 
zprávy byl upraven takto: 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9WLV)



Stránka 79 (celkem 131) 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 326/2004 
Sb.“), odkazoval na 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. Avšak v současné době je v meziresortním připomínkovém řízení 
novela zákona č. 326/2004 Sb., která § 76a zrušuje. 

„V souladu s čl. 10 odst. 2 nařízení o 
dozoru se uvádí seznam orgánů 
dozoru, které vykonávají dozor nad 
trhem s výrobky spadajícími do 
působnosti tohoto zákona. Věcná 
působnost orgánů dozoru je vymezena 
včetně výčtu právních předpisů, které 
zakládají věcnou působnost orgánů 
dozoru k výkonu dozoru nad 
konkrétními výrobky nebo kategoriemi 
výrobků, v příloze k tomuto zákonu. 
Uvedené orgány dozoru jsou 
správními úřady, které již dnes 
vykonávají dozor nad trhem s výrobky. 
Výslovné promítnutí rozsahu 
působnosti do přílohy zákona povede, 
dle názoru předkladatele, 
k přehlednějšímu vymezení věcné 
působnosti orgánů dozoru. V praxi to 
bude znamenat, že výkon dozoru 
v oblastech, kde je na vnitrostátní 
úrovni příslušných k výkonu dozoru 
vícero orgánů, např. kontrola 
požadavků stanovených nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1907/2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických 
látek (nařízení REACH), vykonává 
dozor příslušný orgán v souladu 
s příslušným vnitrostátním právním 
předpisem, tedy zákonem č. 350/2011 
Sb., o chemických látkách a 
chemických směsích a o změně 
některých zákonů (chemický zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, a ve 
spojení s právní úpravou vymezující 
kompetence a působnosti příslušných 
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orgánů dozoru. Například ÚKZÚZ 
vykonává dozor nad dodržováním 
specifických požadavků stanovených 
nařízením (ES) č. 1272/2008, pokud 
jde o přípravky na ochranu rostlin, ale 
v případě kontrol uvádění na trh 
přípravků na ochranu rostlin, kde platí 
zvláštní právní úprava EU, je dozor 
vykonáván v souladu s nařízením (EU) 
2017/625, který spadá pod potravinové 
a krmivové právo EU, a je tudíž mimo 
působnost nařízení o dozoru a tohoto 
zákona. V případě Přílohy I k zákonu 
byla zvolena systematika shodná 
s novelou zákona o ochraně 
spotřebitele č. 238/2020 Sb., kdy byl 
pro všech 23 kontrolních orgánů 
vymezen rozsah jejich působnosti 
k příslušnému předpisu, resp. 
předpisům uvedeným v příloze přímo 
použitelného předpisu pro 
přeshraniční spolupráci v dozoru nad 
trhem v oblasti ochrany spotřebitele, tj. 
nařízení Evropského parlamentu a 
Rady č. 2017/2394.“ 
 
MZe souhlasí s vypořádáním.   

Zásadní připomínka 

k Příloze 

V příloze k návrhu zákona požadujeme ve výčtu právních předpisů uvedených 
v působnosti SZPI vypustit zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a odkaz na 
nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1005/2009 o látkách, které 
poškozují ozonovou vrstvu. 

Odůvodnění: SZPI není v oblasti reklamy příslušná ke kontrole požadavků pro 
reklamu na tabákové výrobky, kterou upravuje § 3 zákona č. 40/1995 Sb. (k 
dozoru jsou příslušné krajské živnostenské úřady). SZPI v oblasti reklamy sice 

Akceptováno 
Odkaz na zákon o regulaci reklamy byl 
v příloze u položky pro Státní 
zemědělskou a potravinářskou 
inspekci vypuštěn. Byl rovněž 
vypuštěn odkaz na nařízení (ES) č. 
1005/2009, a nahrazen odkazem na 
směrnici Evropského parlamentu a 
Rady 94/62/ES o obalech a obalových 
odpadech.  
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dozoruje dodržování požadavků stanovených zákonem č. 110/1997 Sb., tento 
zákon však nestanoví žádné požadavky pro reklamu na tabákové výrobky.  

 
 
MZe souhlasí s vypořádáním. 

Zásadní připomínka 

k příloze 

Ve výčtu vnitrostátních právních předpisů uvedených v působnosti SZPI ve 
vztahu ke směrnici 2014/40/EU požadujeme doplnit zákon č. 146/2002 Sb., o 
Státní zemědělské a potravinářské inspekci.  

Odůvodnění: Zákon č. 146/2002 Sb. vymezuje působnost SZPI ke kontrole 
tabákových výrobků a obalů (stejně tak jako k dalším výrobkům, které má SZPI 
ve své působnosti) a při kontrole těchto výrobků podle zákona č. 146/2002 Sb. 
SZPI postupuje (pravomoci inspektorů SZPI při kontrole tabákových výrobků a 
obalů, režim úhrady nákladů za odebrané vzorky, za laboratorní rozbory, za 
kontrolní nakup, postup pro ukládání opatření, přestupky v případě nesplnění 
opatření).  
Nehledě na výše uvedené je nutno uvést, že problematika požadavků na 
tabákové výrobky přesahuje rozsah předpisů navazujících na směrnici 
2014/40/EU, neboť další požadavky jsou stanoveny např. zákonem č. 353/2003 
Sb. o spotřebních daních, přičemž dozor v tomto 
režimu probíhá dle zákona č. 146/2002 SB., o Státní zemědělské a potravinářské 
inspekci. 

Akceptováno 
Zákon o SZPI byl doplněn do přílohy ke 
směrnici 2014/40/EU. 
 
MZe s vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínka 

k důvodové zprávě 

V části druhé až desáté předloženého návrhu zákona se navrhují změny 
nebo zrušení dotčených ustanovení některých právních předpisů, jež by mohla 
být v kolizi s nařízením EU 2019/1020 o dozoru nad trhem nebo s předkládaným 
zákonem o dozoru nad trhem. Odůvodnění těchto úprav ve zvláštní části 
důvodové zprávy je nekonkrétní a nedostatečné.  
Např. navrhovaným rušením § 13a zákona č. 156/1998 Sb., o hnojivech, ve znění 
pozdějších předpisů, se ruší oznamovací povinnost ÚKZÚZ, která by měla 
v budoucnu nejspíš vyplývat z nařízení EU o dozoru nad trhem, popřípadě 
z předkládaného zákona. Předkládaný legislativní materiál by však měl tuto 
záležitost konkretizovat a blíže vysvětlit, a to nejen v případě zákona o hnojivech, 
ale také u ostatních novelizovaných právních předpisů. 

Akceptováno 

K části osmé byl do Důvodové zprávy 
doplněn text: 

„Ze zákona č. 156/1998 Sb., 
o hnojivech, pomocných půdních 
látkách, pomocných rostlinných 
přípravcích a substrátech a o 
agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon 
o hnojivech), ve znění pozdějších 
předpisů, se navrhuje vypuštění § 13a 
Informační povinnost. V daném 
případě se jedná o povinnost 
informovat o výskytu nebezpečného 
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Doporučujeme proto doplnit zvláštní část důvodové zprávy o podrobné vysvětlení 
navrhovaných doprovodných změn a o identifikaci kolidujících ustanovení 
nařízení o dozoru nad trhem nebo navrhovaného zákona. 

výrobku (hnojiva), která je obsažena 
v čl. 20 nařízení (EU) 2019/1020, a 
aplikaci na národní úrovni upřesňuje § 
9 návrhu zákona o dozoru nad trhem a 
souladu výrobků s předpisy.“ 

K části deváté byl do Důvodové zprávy 
doplněn text: 

„SZPI vykonává dozor nad tabákovými 
výrobky dle zákona č. 146/2002 Sb. 
Problematika ukládání opatření je 
v případě Státní zemědělské a 
potravinářské inspekce řešena na 
jednom místě v zákoně č. 146/2020 
Sb., o Státní zemědělské 
a potravinářské inspekci a o změně 
některých souvisejících zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů, a to ve 
vztahu ke všem povinnostem 
kontrolovaným SZPI. Aby tento 
přehledný režim mohl být zachován i 
nadále, je potřeba vložit do § 5 odst. 1 
zákona č. 146/2002 Sb. ustanovení, 
které zajistí nezbytnou vazbu mezi 
zákonem č. 146/2002 Sb. a návrhem 
zákona o dozoru nad trhem a souladu 
výrobků s předpisy.“ 

Doporučující připomínka 

k důvodové zprávě 

Na straně 30 obecné části důvodové zprávy je uvedeno: Nařízení o dozoru 
pokrývá dozor nad výrobky spadajícími do harmonizované sféry, a to v rozsahu 
právních předpisů uvedených v příloze I tohoto nařízení. V případě kontrol 
výrobků vstupujících na jednotný trh EU, tedy v případě kontrol vykonávaných na 
vnějších hranicích EU, se nařízení vztahuje na celou výrobkovou sféru. 
Vznášíme v této souvislosti dotaz, zda ze zvýrazněného textu vyplývá, že 
nařízení a zákon o dozoru nad trhem by se v takovém případě vztahovaly rovněž 

Vysvětleno 
Pokud jde o Kapitolu III stanovující 
požadavky na kontroly výrobků 
vstupujících na trh EU, tedy na celní 
kontroly, vztahuje se tato kapitola na 
všechny výrobky. Tato skutečnost 
vyplývá přímo z odst. 3 čl. 2 nařízení 
(EU) 2019/1020. Návrh zákona o 
dozoru nad trhem a souladu výrobků 
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např. na veterinární přípravky a veterinární technické prostředky, které jsou 
dozorovány ÚSKVBL podle zákona č. 166/1999 Sb., o veterinární péči. Pro 
upřesnění dodáváme, že se nejedná veterinární léčivé přípravky regulované 
podle zákona o léčivech. Jedná se o neharmonizovanou oblast.  

s předpisy kopíruje působnost nařízení 
(EU) 2019/1020.  
Z výše uvedeného vyplývá, že nařízení 
(EU) 2019/1020 a zákon o dozoru nad 
trhem a souladu výrobků s předpisy 
v oblasti celních kontrol jsou 
aplikovatelné na všechny výrobky bez 
ohledu na to, zda spadají do 
harmonizované nebo 
neharmonizované sféry. 

Ministerstvo 
životního prostředí 

Zásadní připomínka 

Důvodová zpráva k návrhu zákona uvádí, že „v procesu přípravy navrhované 
právní úpravy zvažoval předkladatel různé varianty, kterými je možné cíle 
stanovené nařízením o dozoru zajistit (zachování stávajícího stavu, nelegislativní 
řešení, legislativní řešení). Po konzultacích a diskusi se zástupci orgánů dozoru, 
dotčených rezortů, ústředních orgánů státní správy a se zástupci hospodářských 
subjektů byla zvolena varianta legislativního řešení implementace uvedeného 
nařízení, a to zpracováním nového právního předpisu sjednocujícího 
v podstatném rozsahu výkon dozoru a ukládání opatření. Součástí takovéto 
právní úpravy pak musí být i změny zvláštních právních předpisů upravujících 
postupy, opatření i sankce, které bude upravovat nový zákon.“ 
Předkládací zpráva dále uvádí „Předkládaným návrhem zákona se zároveň mění 
ty právní předpisy, které obsahují ustanovení související s dozorem nad trhem 
s výrobky, na něž se vztahují právní předpisy Evropské unie uvedené v příloze I 
nařízení  
o dozoru, pokud by tato ustanovení byla duplicitní k ustanovením návrhu zákona 
o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy.“ 
 
V průběhu konzultací návrhu zákona byla navrhovaná koncepce taková, že ze 
zákonů, v nichž je vymezena působnost orgánů dozoru, se vypustí všechna 
ustanovení, která měl obecně upravit návrh zákona o dozoru nad trhem. 
Vypuštěna měla být  
i opatření orgánů dozoru, která měl zákon o dozoru nad trhem sjednotit [např. 
opatření v § 43 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů 
(zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů nebo zvláštní opatření v § 13 
zákona  
č. 156/1998 Sb., o hnojivech, pomocných půdních látkách, pomocných 

Vysvětleno 
Předkladatel (MPO) si je vědom 
mírného odklonu od pracovních 
návrhů při přípravě právního předpisu, 
nicméně zvolené řešení vyšlo z té 
situace, že některé resorty navrhly do 
právní úpravy takové úpravy, jež byly 
nad rámec možných změn 
vyplývajících z přímo použitelného 
předpisu upravujícího dozor nad 
výrobky. V tomto směru nebyla ze 
strany předkladatele jimi navrhovaná 
právní úprava přijata. 
S tvrzením, že navrhovaný zákon je 
obecným právním předpisem a zákony 
uvedené v příloze návrhu zvláštními 
právními předpisy, lze do jisté míry 
souhlasit. Nicméně je třeba upozornit 
na to, že uvedené bude platit pouze 
v rozsahu stanoveném v § 2 návrhu 
zákona o dozoru, podle kterého se 
zvláštní právní úprava použije pouze 
tehdy, pokud zvláštní právní předpisy 
upravují jednotlivé aspekty dozoru 
podrobněji, přičemž tato podrobnější 
úprava vyplývá z příslušného předpisu 
EU uvedeného v příloze nařízení o 
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rostlinných přípravcích a substrátech a o agrochemickém zkoušení 
zemědělských půd (zákon o hnojivech), ve znění pozdějších předpisů apod.]. 
Jednotlivé resorty měly označit příslušná ustanovení a navrhnout MPO úpravy 
právních předpisů ve své gesci. 
Tato koncepce se těsně před rozesláním do meziresortního připomínkového 
řízení změnila. Výše uvedená opatření v zákonech, v nichž je vymezena 
působnost orgánů dozoru, zůstala zachována a dle zvláštní části důvodové 
zprávy se „navrhují úpravy ve vybraných zvláštních právních předpisech tak, aby 
byl zajištěn dozor nad trhem s výrobky v rozsahu nařízení o dozoru nad trhem. 
Především se navrhuje změnit nebo zrušit ta ustanovení předpisů, jež by mohla 
být v kolizi s nařízením o dozoru a se zákonem o dozoru nad trhem a souladu 
výrobků s předpisy.“ 
Vzhledem ke změně koncepce zákona musí být tedy jednoznačně stanoveno, že 
navrhovaný zákon je obecným právním předpisem a zákony uvedené v příloze 
návrhu zvláštními právními předpisy, přičemž toto platí i pro podávání opravných 
prostředků proti uloženým opatřením. Zákon o dozoru nad trhem stanovuje jako 
opatření v § 6 např. zákaz dodání výrobku na trh či nařízení stažení výrobku z 
trhu nebo oběhu. Proti uložení těchto opatření může kontrolovaná osoba podle 
návrhu zákona podat námitky do 10 pracovních dnů ode dne oznámení 
písemného vyhotovení opatření. Zákon o obalech v § 43 odst. 1 písm. a) 
umožňuje orgánu dozoru zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do 
oběhu obaly nebo výrobky v obalech, které nesplňují stanovené požadavky. Proti 
tomuto zákazu lze podat odvolání, které nemá odkladný účinek. V tomto případě 
by se tedy měla uplatnit výlučně úprava v zákoně o obalech. 

dozoru. Tato skutečnost bude 
v důvodové zprávě zdůrazněna. 
V případě zákona o obalech byla do 
návrhu zákona o dozoru doplněna 
část, kterou se novelizuje zákon č. 
477/22001 Sb.: 

„ČÁST DESÁTÁ 
Zákon o obalech a o změně 

některých zákonů (zákon 
o obalech), ve znění pozdějších 

předpisů 

§ 20 

Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o 
změně některých zákonů (zákon o 
obalech), ve znění zákona č. 274/2003 
Sb., zákona č. 94/2004 Sb., zákona č. 
237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., 
zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 
66/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 
zákona č. 25/2008 Sb., zákona č. 
126/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 
77/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., 
zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 
62/2014 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., 
zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 
298/2016 Sb., zákona č. 149/2017 Sb., 
zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 
277/2019 Sb., zákona č. …/2020 Sb., 
zákona č. …/2020 Sb. a zákona č. 
…/2021 Sb. se mění takto: 

1. V § 35 až 39 se slova 
„ochranná opatření, opatření 
k nápravě“ nahrazují slovy „opatření 
podle zákona o dozoru nad trhem a 
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souladu výrobků s předpisy25)“. 

Poznámka pod čarou č. 25 zní: 

„25) Zákon č. …/2021 Sb., o dozoru nad 
trhem a souladu výrobků s předpisy 
a o změně některých zákonů.“. 

2. V části první se v nadpisu hlavy 
VI slova „, OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ“ 
zrušují. 

3. § 43 včetně nadpisu zní: 

„§ 43 
Ochranná opatření 

 (1) Česká inspekce životního 
prostředí může s přihlédnutím k 
povaze a závažnosti porušení 
povinnosti podle tohoto zákona 
zakázat do zjednání nápravy uvádět na 
trh nebo do oběhu obaly, které 
nesplňují požadavky stanovené v § 10 
odst. 1, nebo pozastavit uvádění 
takových obalů na trh nebo do oběhu. 
Při ukládání opatření podle věty první 
postupuje Česká inspekce životního 
prostředí podle zákona o dozoru nad 
trhem a souladu výrobků s předpisy25) 
obdobně. 

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

Uložením opatření podle odstavce 
1 není dotčeno ustanovení § 44.“. 
 
MŽP s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka Akceptováno jinak, vysvětleno 
Text § 7 byl upraven takto:   

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9WLV)



Stránka 86 (celkem 131) 

Upozorňujeme na možný rozpor § 26 odst. 3 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, 
které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění 
pozdějších předpisů, s čl. 18 odst. 3 nařízení o dozoru. Podle § 26 odst. 3 zákona 
č. 73/2012 Sb. může kontrolovaná osoba podat do 3 pracovních dnů ode dne 
seznámení s uloženým opatřením námitky. Čl. 18 odst. 3 nařízení o dozoru 
stanovuje, že před přijetím nebo učiněním opatření, rozhodnutí nebo nařízení 
uvedeného v odstavci 1 dostane dotyčný hospodářský subjekt příležitost, aby se 
v přiměřené lhůtě, která nebude kratší než deset pracovních dnů, vyjádřil, ledaže 
mu takovou příležitost nelze poskytnout kvůli naléhavosti opatření, rozhodnutí 
nebo nařízení na základě zdravotních nebo bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných zájmů, na které se vztahují příslušné 
harmonizační právní předpisy Unie. V souladu s tímto ustanovením návrh zákona 
o dozoru nad trhem v § 7 odst. 3 stanovuje, že proti uložení opatření podle 
odstavce 1 může kontrolovaná osoba podat námitky do 10 pracovních dnů ode 
dne oznámení písemného vyhotovení opatření. Požadujeme proto zhodnotit 
soulad § 26 odst. 3 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou 
vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech, ve znění pozdějších předpisů, s čl. 
18 odst. 3 nařízení o dozoru, a navrhnout případnou úpravu. 

„§ 7 
(1) Opatření podle § 6 odst. 2 
uloží orgán dozoru postupem podle 
odstavců 2 a 3. Při uložení opatření 
dbá orgán dozoru zvýšenou měrou na 
to, aby byla šetřena práva a oprávněné 
zájmy hospodářského subjektu. 

(2) Současně s oznámením o zahájení 
řízení o uložení opatření umožní orgán 
dozoru hospodářskému subjektu 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve 
lhůtě, která nesmí být kratší 10 
pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení.  Rozhodnutí o uložení 
opatření vydá orgán dozoru bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty pro jeho 
vyjádření.  

(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení 
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti 
nebo jiného veřejného zájmu, vydá 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až 
e) a písm. g) až j), které je prvním 
úkonem v řízení. Rozhodnutí může 
orgán dozoru vydat též na místě; 
v takovém případě rozhodnutí 
vyhlašuje ústně, jeho písemné 
vyhotovení orgán dozoru bez 
zbytečného odkladu oznamuje 
dodatečně. O ústním vyhlášení 
rozhodnutí orgán dozoru vždy na místě 
vydá písemné potvrzení, které obdrží 
hospodářský subjekt. 
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(4) Proti rozhodnutí o uložení 
opatření postupem podle odstavce 3 
lze podat odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů ode dne jeho 
oznámení. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání vydá 
správní orgán bez zbytečného 
odkladu. 

(5)  Hospodářský subjekt je 
povinen bezodkladně písemně 
informovat orgán dozoru o způsobu 
zjednání nápravy.  

(6) Pominou-li důvody nebo 
některý z důvodů pro uložení opatření, 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření nebo jeho část zruší, nebo 
změní. Přitom postupuje podle 
odstavců 1 až 4 přiměřeně.“  

 
Text odst. K § 7 Zvláštní části 
Důvodové zprávy byl upraven takto: 

„K § 7 

Orgány dozoru v případě ukládání 
opatření postupují podle správního 
řádu. V některých případech však 
může být vzhledem k potřebě 
urychleného řešení případu postup 
podle správního řádu příliš dlouhý a 
nemusí umožnit orgánu dozoru 
přijmout potřebné operativní 
rozhodnutí tak, jak si situace a ochrana 
veřejného zájmu žádá. Oprávnění 
zasáhnout proti dalšímu dodávání na 
trh výrobku, který porušuje právní 
předpisy, a to v okamžiku zjištění 
porušení, je zcela nezbytné. Z tohoto 
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důvodu se zavádí zvláštní procesní 
úprava umožňující bezodkladně uložit 
hospodářskému subjektu opatření 
k odstranění protiprávního stavu.  
Jedná se například o případy kontrol 
v návaznosti na ověření, zda se na trhu 
nevyskytuje nebezpečný výrobek 
oznámený prostřednictvím aplikace 
Safety Gate – RAPEX, kdy již bylo 
zjištěno a potvrzeno v jiném členském 
státě, že dotčený výrobek představuje 
vážné riziko. Orgán dozoru je 
v souladu s právní úpravou EU 
povinen zajistit, aby nebezpečný 
výrobek byl bezodkladně stažen z trhu 
nebo z oběhu, pokud se vyskytuje na 
vnitrostátním trhu. Dále se může jednat 
o případy, kdy je v průběhu kontroly 
zjištěno, že kontrolovaný výrobek 
nesplňuje požadavky právních 
předpisů nebo představuje pro 
konečného uživatele riziko, nebo je 
prokázáno porušení právních 
předpisů, a to takové povahy, že je 
nezbytné situaci řešit ještě před 
skončením kontroly. Obdobná situace 
může nastat i v případě kontrol online 
nabídky a prodeje výrobků, kdy šetření 
probíhá orgány dozoru tzv. „od stolu“.  
Ve výše uvedených případech nelze 
použít beze zbytku postup podle 
správního řádu, především § 143 
správního řádu, který nezahrnuje 
všechny situace, za kterých mohou být 
ukládány povinnosti na místě, a které 
předpokládá nařízení o dozoru. § 143 
správního řádu nezahrnuje konkrétně 
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situaci spojenou s bezpečností, resp. 
nebezpečností výrobku, a nesoulad 
s právními předpisy. Rozhodnutí podle 
§ 143 správního řádu se vyhlašuje 
ústně. Z povahy věci ale nelze na 
místě a ústně uložit povinnost 
v případě kontrol online nabídek a 
prodejů výrobků, kdy se kontroly 
provádějí především „od stolu“ 
(kontrolují se webové stránky 
vybraných eshopů), a kontrola tedy na 
místě neprobíhá a nelze ani uložit 
povinnost ústně.  
Navrhovaný § 7 zakotvuje dva režimy 
ukládání opatření podle § 6. První 
režim se uplatní obecně a obsahuje 
pouze dvě odchylky od správního řádu: 
(i) orgán dozoru nesmí v oznámení o 
zahájení správního řízení stanovit 
dotčenému hospodářskému subjektu 
lhůtu pro vyjádření kratší 10 
pracovních dnů, a (ii) orgán dozoru je 
povinen vydat rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty v případě, že se 
hospodářský subjekt nevyjádří. Tyto 
odchylky od správního řádu jsou 
odůvodněny zájmem na rychlém přijetí 
opatření a podmínkami stanovenými 
v nařízení o dozoru. Například podle čl. 
18 odst. 3 nařízení o dozoru „dostane 
dotyčný hospodářský subjekt 
příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, 
která nebude kratší než 10 pracovních 
dnů, vyjádřil, ledaže mu takovou 
příležitost nelze poskytnou kvůli 
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naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo 
nařízení na základě zdravotních nebo 
bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných 
zájmů, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie.“  
Pro případ akutního nebezpečí, které 
by ohrožovalo veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, 
se stanoví v souladu s nařízením 
zrychlený postup pro přijímání 
opatření, který obsahuje více odchylek 
od správního řádu. V těchto případech 
orgán dozoru vydá rozhodnutí o 
uložení opatření jako první úkon 
v řízení. Toto rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat na místě. V tomto 
případě vyhlásí rozhodnutí ústně na 
místě s tím, že musí být 
hospodářskému subjektu, vůči 
kterému směřuje, oznámeno 
dodatečně písemně. O ústním 
vyhlášení se vždy na místě vydá 
příslušnému hospodářskému subjektu 
písemné potvrzení. Proti takto 
vyhlášenému rozhodnutí o uložení 
opatření se hospodářskému subjektu 
přiznává právo na odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů od dne oznámení 
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání musí 
být orgánem dozoru vydáno bez 
zbytečného odkladu. Všechny 
zakotvené a popsané odchylky od 
správního řádu vyplývají z naléhavého 
zájmu na co nejrychlejším přijetí 
pravomocného rozhodnutí o uložení 
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opatření vždy tam, kde jsou dotčeny, 
resp. ohroženy veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem 
(srov. rozhodnutí je prvním úkonem 
v řízení, rozhodnutí lze vyhlásit ústně 
na místě, pokud je to možné, odvolací 
lhůta činí 10 pracovních dnů a odvolání 
nemá odkladný účinek). 
Za jiný veřejný zájem opravňující orgán 
dozoru přijmout opatření ve 
„zrychleném“ postupu se v souladu 
s čl. 1 odst. 1 nařízení o dozoru 
považuje například zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a jiné 
veřejné zájmy, které jsou chráněny 
právními předpisy uvedenými v příloze 
I k nařízení o dozoru a v předpisech, 
kterými jsou předpisy uvedené 
v příloze I k nařízení o dozoru 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu. 
Zrychlený postup, tedy postup podle § 
7 odst. 3 a 4 nelze použít v případě 
uložení opatření o zničení nebo 
znehodnocení výrobků z důvodu 
významného zásahu do vlastnických 
práv hospodářského subjektu. 
Hospodářskému subjektu se stanovuje 
povinnost informovat písemně orgán 
dozoru o přijatých opatřeních k 
odstranění zjištěných nedostatků a o 
zjednání nápravy.  
V případě, že pominou důvody 
k uložení opatření, zejména v případě, 
kdy hospodářský subjekt splní 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9WLV)



Stránka 92 (celkem 131) 

opatření, orgán dozoru opatření zruší 
nebo změní. Vzhledem k tomu, že na 
změně či zrušení rozhodnutí o uložení 
opatření panuje stejný zájem, měly by 
proběhnout na základě stejných 
procesních pravidel. Z tohoto důvodu 
je stanoveno, že se v případě zrušení 
či změny rozhodnutí o uložení opatření 
použijí procesní postupy uvedené v § 7 
přiměřeně.“ 
§ 26 zákona č. 73/2012 Sb. není 
v rozporu s § 7, neboť se týká jiných 
situací. Zákon č. 73/2012 Sb. je navíc 
zvláštní právní úpravou k zákonu o 
dozoru. Další odlišnost spočívá v tom, 
že zákon č. 73/2012 Sb. přiznává 
určité pravomoci vyhrazené orgánům 
dozoru i orgánům celní správy, které 
nejsou orgány dozoru nad trhem 
s výrobky.  
 
MŽP s vypořádáním souhlasí.  

Zásadní připomínka 

k § 6 odst. 2 

Máme za to, že opatření ukládaná orgány dozoru nelze stanovit demonstrativním 
výčtem. Podle názoru MŽP je toto v rozporu se základní zásadou enumerativnosti 
veřejnoprávních pretenzí, podle které veřejnou moc lze uplatňovat jen 
v případech, mezích a způsoby, které stanoví zákon. Pokud je to možné, je třeba 
opatření vymezit taxativně.  

Vysvětleno 
Čl. 16 nařízení o dozoru předpokládá, 
že „Pro účely odstavce 2 mohou být 
nápravnými opatřeními, která má 
hospodářský subjekt přijmout, mimo 
jiné:…“. § 6 odst. 2 je implementačním 
ustanovením k čl. 16 nařízení o 
dozoru. Mohou nastat případy, kdy 
bude nutné uložit opatření jiné, které 
není uvedeno v tomto zákoně, nebo je 
uvedeno ve zvláštním právním 
předpise. Je na uvážení orgánu 
dozoru, aby na základě posouzení 
situace uložil vhodné opatření a toto 
opatření řádně zdůvodnil. V tomto 
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ohledu návrh zákona nepředpokládá 
žádné úpravy.  
 
MŽP s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k příloze návrhu zákona 

Upozorňujeme, že k 1. lednu 2021 by měl být zrušen zákon č. 185/2001 Sb., o 
odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
a nahrazen zákonem o výrobcích s ukončenou životností co do ustanovení 
relevantních pro zákon o dozoru nad trhem. Požadujeme proto v příloze zákona 
nahradit zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. …/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou 
životností.  

Akceptováno 

 
Příloha byla upravena ve smyslu 
připomínky. 
 
MŽP s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k § 6 odst. 1 

V § 6 odst. 1 poslední věta „není v souladu s právním předpisem nebo může 
ohrozit zdraví nebo bezpečnost uživatelů“. Podle chemického zákona jsou taková 
opatření ukládána za širších podmínek „…jestliže hrozí poškození nejen zdraví 
ale i životního prostředí anebo jestliže již k němu došlo.“ Uvítáme vysvětlení, proč 
není ohrožení životního prostředí zmíněno a pro případy, že k ohrožení již došlo 
nejen „mohlo“. V případě, že k tomu není zvláštní důvod požadujeme doplnění. 

Vysvětleno 
Harmonizační právní předpisy EU (viz 
Příloha I k nařízení o dozoru) stanoví 
požadavky na uvádění výrobků na trh 
nebo do oběhu s tím, že tyto výrobky 
musí splňovat požadavky na ochranu 
veřejných zájmů, jako jsou zdraví a 
bezpečnost obecně, zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a 
jakékoli jiné veřejné zájmy chráněné 
uvedenými právními předpisy. Tudíž 
ochrana životního prostředí je 
veřejným zájmem, který nařízení o 
dozoru a návrh tohoto zákona 
samozřejmě respektuje. 
§ 6 odst. 1 je implementačním 
ustanovením k čl. 16 odst. 1 nařízení o 
dozoru. Toto ustanovení „ohrožení 
zdraví nebo bezpečnost uživatelů“ 
uvádí jako jednu z možností. Opatření 
se ukládají také v případě, že výrobek 
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není v souladu s právním předpisem, 
tedy s předpisem uvedeným v příloze, 
nebo s předpisem, kterým je předpis 
v příloze implementován do 
vnitrostátního právního řádu. Tato 
opatření lze samozřejmě ukládat i 
v případě, že je ohroženo životní 
prostředí.  
Opatření ukládá orgán dozoru 
v případě nutnosti odstranit protiprávní 
stav, tedy stav, který je v rozporu 
s právními předpisy. Opatření musí být 
vždy řádně odůvodněna a mělo by být 
provedeno hodnocení rizika zjištěného 
stavu, tedy protiprávního jednání. 
nařízení o dozoru požaduje, aby 
orgány dozoru nad trhem s výrobky 
uplatňovaly přístup založený na 
rizicích. Není tedy a priori vyloučena 
situace, kdy po zhodnocení rizika 
existuje určitá míra pravděpodobnosti, 
že k ohrožení veřejného zájmu může 
dojít. Posouzení konkrétní situace 
bude ale vždy záležet na orgánu 
dozoru a na aplikaci principů analýzy 
rizika.   
 
MŽP s vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínka 

k § 21 

Dne 6. listopadu 2019 byl ve Sbírce zákonů vyhlášen zákon č. 277/2019 Sb., 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a 
mezinárodních smluv. Tento zákon zavedl tzv. jednotné dny právní účinnosti. 
Podle § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., ve znění zákona č. 277/2019 Sb., není-
li dále stanoveno jinak, nabývají právní předpisy účinnosti k 1. lednu nebo k 1. 
červenci kalendářního roku. Současně v § 3 odst. 4 stanoví podmínky pro 

Vysvětleno 
Termín účinnosti vyplývá z práva EU, 
v tomto ohledu bude doplněna 
důvodová zpráva o odkaz na veřejný 
zájem spočívající v požadavku na 
nutnost aplikovat právo EU od 
stanoveného data (16. 7. 2021). 
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odchylné stanovení data účinnosti zákona, nejdříve ovšem datem jeho vyhlášení. 
Doporučujeme tedy upravit ustanovení tím způsobem, že nabude účinnosti ve 
stanovených datech nebo dostatečně odůvodnit „naléhavý obecný zájem“ 
v důvodové zprávě. 

Doporučující připomínka 

k Příloze  

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 850/2004 ze dne 29. dubna 2004 
o perzistentních organických znečišťujících látkách a o změně směrnice 
79/117/EHS bylo nahrazeno nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2019/1021 ze dne 20. června 2019 o perzistentních organických znečišťujících 
látkách. 

Akceptováno 
Příloha upravena ve smyslu 
připomínky 

Doporučující připomínka 

k § 6 odst. 2 

Některá nápravná opatření uvedená pod odst. 2 se duplikují s nápravnými 
opatřeními dle chemického zákona. Z tohoto důvodu bude potřeba chemický 
zákon novelizovat. 

Vysvětleno 
Zákon o dozoru je obecným právním 
předpisem, a bude aplikovatelný 
v případech, pokud právní předpisy EU 
uvedené v příloze I nařízení o dozoru 
nebo předpisy, kterými jsou 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu, neobsahují více 
specifické požadavky týkající se 
aspektů dozoru.  V tomto smyslu je 
zákon č. 350/2011 Sb., zvláštní právní 
úpravou, která implementuje, resp. 
adaptuje, požadavky na chemické 
látky nebo směsi stanovené předpisy 
EU, a bude tedy zvláštní právní 
úpravou k zákonu o dozoru nad trhem. 
Podle předkladatele není nutné nyní 
zákon č. 350/2011 Sb. novelizovat. 

Doporučující připomínka 

k § 10 odst. 4 

Podle chemického zákona je dána možnost i celním orgánům ukládat nápravná 
opatření. Z tohoto důvodu bude potřeba chemický zákon novelizovat. 

Vysvětleno 
Orgány celní správy nejsou orgány 
dozoru nad trhem, ale vykonávají 
dozor nad dovozem a vývozem 
výrobků, provádí celní kontroly 
výrobků. Působnost orgánů celní 
správy je stanovena celními předpisy. 
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V § 30 písm. b) zákona č. 350/2011 
Sb., se uvádí, že celní úřad „kontroluje, 
jak jsou vývozci a dovozci dodržována 
ustanovení tohoto zákona, právních 
předpisů vydaných k jeho provedení, 
přímo použitelných předpisů Evropské 
unie a rozhodnutí správních orgánů 
podle tohoto zákona“. Podle § 30 odst. 
c) pak celní úřad ukládá pokuty za 
porušení povinností podle zákona č. 
350/2011 Sb., ale může tak činit pouze 
ve vztahu k vývozu a dovozu, a nikoliv, 
pokud jde o kontroly na trhu. Z pohledu 
předkladatele není nutné zákon č. 
350/2011 Sb. novelizovat. 

Úřad vlády ČR - 
Ministr a předseda 
Legislativní rady 
vlády 

Zásadní připomínka 

k formální stránce závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace  

Hodnocení dopadů je rozděleno do dvou souborů. Podle Obecných zásad 
hodnocení dopadů regulace (dále OZ RIA) však stačí pouze jeden – závěrečná 
zpráva z hodnocení dopadů regulace, jejíž strukturu definuje příloha č. 2 OZ RIA. 
První strany závěrečné zprávy pak má tvořit shrnutí závěrečné zprávy z 
hodnocení dopadů regulace, jehož šablonu definuje příloha č. 3 OZ RIA. Žádáme 
předkladatele o sloučení obou souborů a dodržování zavedeného pojmenování 
hodnocení dopadů regulace místo hodnocení dopadů implementace.   

Akceptováno 
Závěrečná zpráva z dopadů regulace v 
předepsané struktuře a shrnutí 
závěrečné zprávy z dopadů regulace 
v předepsané struktuře byly sloučeny 
do jednoho dokumentu a do eKLEP 
bude tento dokument vložen pod 
názvem Hodnocení dopadů regulace. 
 
ÚV-KML s vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínka 

k vyhodnocení nákladů a přínosů 

Doporučujeme alespoň řádově kvantifikovat náklady a případné přínosy (úspory) 
navrhovaného opatření (např. náklady na připojení informačních systémů orgánů 
dozoru k elektronickému rozhraní pro připojení ICSMS). Dále není zřejmé, zdali 
s problémy s rozlišováním harmonizovaných a neharmonizovaných výrobků, jak 
na straně hospodářských subjektů, tak na straně orgánů dozoru, o nichž hovoří 
závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace, nejsou spojeny dodatečné 
náklady. Doporučujeme v takovém případě jejich doplnění. 

Vysvětleno 
Do odstavce 3.3 Závěrečné zprávy 
RIA (str. 74) byl doplněn text: 

„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 v oblasti finančních a 
personálních ukazatelů.   
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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. 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 
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nevykazuje část pohledávek, která by 
příslušela pouze kontrolám v oblasti 
výrobků spadajících do 
harmonizované sféry. V tomto případě 
bude výše pohledávek nižší. Vzhledem 
k tomu, že návrh zákona o dozoru nijak 
nezasahuje do kontrolní činnosti a 
jejího organizování, nebude se výše 
pohledávek postupovaných Celním 
úřadům k vymáhání lišit od 
předchozích období.“  
 
Text odst. 3.1 ve Shrnutí závěrečné 
zprávy RIA byl upraven takto: 
„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 
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náklady. Avšak 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. 
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. 
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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. 
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 a nebudou 
spojeny žádné požadavky na navýšení 
personálních kapacit a prostředků na 
platy a případná personální potřeba 
bude řešena v rámci stávajících limitu 
počtu míst a objemu prostředků na 
platy daných kapitol.“   
 
Na konec odstavce varianta 2.3.4. 
(str. 71 se doplňuje text: 
„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 
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nebo neharmonizované sféry není 
spojen s dodatečnými finančními 
dopady. Jedná se ale o potřebu 
zvyšovat informovanost 
hospodářských subjektů a odborné 
znalosti pracovníků orgánů dozoru.“  

Doporučující připomínka 

k vyhodnocení variant 

V tabulce č. 6 porovnávající jednotlivé varianty není zřejmý důvod zařazení a 
parametry samostatné varianty 2.3 (legislativní řešení) vzhledem ke skutečnosti, 
že se v textu pracuje s dílčími subvariantami (2.3.1 až 2.3.4) vztahujícími se ke 
konkrétním legislativním úpravám a jejich přínosům a nákladům. Doporučujeme 
proto variantu blíže specifikovat anebo v rámci porovnání vypustit.  

Akceptováno 
Varianta byla v rámci porovnávání 
vypuštěna. 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme sjednotit hodnocení subvariant 2.3.4.a a 2.3.4.b v tabulce č. 6 
s doprovodným textem a to zejména v případě kritéria koncepční řešení. 
Přestože se uvádí, že působnost na celou výrobkovou sféru by byla z hlediska 
koncepčního vhodnější, bodové hodnocení je stejné, jako v případě působnosti 
pouze na harmonizovanou sféru. 

Akceptováno 
Pod tabulku byl doplněn text odkazující 
na subvarianty 2.3.4.a) a 2.3.4.b) (str. 
72):  

„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 a 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 dozor nad 
trhem s výrobky, analýza právních 
předpisů stanovujících požadavky na 
výrobky a dozor nad trhem s výrobky a 
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analýza činnosti a postupů orgánů 
dozoru, a následně pak diskuse 
o úpravě procesů orgánů dozoru. 
V případě kritéria přehlednost právní 
úpravy je za současného stavu 
hodnocena lépe subvarianta 2.3.4.b), 
která zachovává stávající stav a 
nevede k úpravám kontrolních 
postupů.“ 

Úřad vlády ČR - 
Odbor kompatibility 

Po stránce formální 

Předkladatel splnil pouze částečně formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.  
Ačkoli kvitujeme snahu o zpřehlednění výkaznictví doplněním konkrétních 
ustanovení nařízení vedle celexových čísel v návrhu, legislativní usus je takový, 
že v návrhu předpisu se má uvádět pouze celex. Je tedy nutné vypustit závorky 
s články nařízení EU v návrhu, konkrétní články vyplývají z výkaznictví v podobě 
přiložené rozdílové tabulky. 

Akceptováno 
CELEX odkazy byly upraveny ve 
smyslu připomínky. 

Ke srovnávací tabulce: 

k čl. 1 odst. 2: 
srovnávací tabulka k nařízení 2019/2010 uvádí toto ustanovení jako nerelevantní 
pro implementaci, nicméně podle našeho názoru by bylo možno tento článek 
vykázat vůči § 2 zákona.  
 

k čl. 2 odst. 3: 
toto ustanovení upravuje vztah nařízení 2019/2010 vůči úpravě směrnice 
2001/95/ES, která je transponována zákonem č. 102/2001 Sb. (zákon o 
bezpečnosti výrobků). Jelikož je ustanovením nařízení dána kompetence přijímat 
zvláštní opatření, doporučovali bychom ve srovnávací tabulce uvést příslušná 
ustanovení zákona č. 102/2001 Sb., která zvláštní opatření upravuje. 
 
k čl. 2 odst. 4: 

 
 
Akceptováno 
Tabulka byla doplněna ve smyslu 
připomínky  
 
 
Akceptováno 
Tabulka byla doplněna ve smyslu 
připomínky 
 
 
 
 
Akceptováno jinak 
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Obdobný případ jako výše připomínkovaný čl. 2 odst. 3 nařízení 2019/2010, zde 
je směrnice 200/31/ES transponována v zákoně o ochraně spotřebitele, který by 
tedy mohl být ve srovnávací tabulce uveden. 
 

k čl. 3 odst. 4: 
Zde navrhujeme vykázat § 4 odst. 1 zákona, kterým se pro ČR stanovují orgány 
dozoru. 

 

 
k čl. 26 odst. 1 písm. a), čl. 27 odst. 1 a čl. 28: 
ve srovnávací tabulce je uváděno, že problematika je upravena celními předpisy. 
V takovém případě jde ale zřejmě o dílčí adaptaci, nebo dokonce plnou adaptaci, 
a příslušné celní předpisy by měly ve srovnávací tabulce figurovat. 
 

 

 

 
k čl. 30 odst. 1: 
Kdo jmenuje zástupce členského státu? Pokud sám členský stát, pak nejde 
o ustanovení, které by se netýkalo členského státu, jak je ve srovnávací tabulce 
uváděno. 
 
 
k čl. 30 odst. 2: 
Kdo jmenuje zástupce vnitrostátních orgánů dozoru? Pokud sám členský stát, 
případně samy orgány dozoru, pak nejde o ustanovení, které by se netýkalo 
členského státu a upravovalo čistě pravomoci Evropské unie, jak je ve srovnávací 
tabulce uváděno. 
 

k čl. 34 odst. 4 písm. a): 
měl by být vykázán analogicky jako předcházející čl. 34 odst. 3 u ústředních 
styčných úřadů, tedy zřejmě k § 4. 
 

Tabulka byla doplněna o relevantní 
ustanovení zákona č. 480/2004 Sb. a 
další 
 
 
Akceptováno 
Tabulka byla doplněna ve smyslu 
připomínky 
 
 
Akceptováno 
Ve srovnávací tabulce byly odkazy na 
celní předpisy odstraněny, a 
ponecháno jen, že se jedná o přímo 
použitelné ustanovení. Ve skutečnosti 
tato ustanovení nejsou do celních 
předpisů tak, je uvádí nařízení o 
dozoru, implementována. 
 
 
Akceptováno 
Do srovnávací tabulky byl doplněn 
odkaz na § 3 odst. 2 písm. f).  
 
 
 
Akceptováno 
Do srovnávací tabulky byl doplněn 
odkaz na § 3 odst. 2 písm. f) a § 4 
odst. 3 písm. c) 
 
 
Akceptováno 
Tabulka doplněna ve smyslu 
připomínky 
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k čl. 44 účinnost:  
toto ustanovení je provedeno v § 21, tj. mělo by být uváděno ve srovnávací 
tabulce s ID zákona a také v rozdílové tabulce. 

Akceptováno 
Tabulka doplněna ve smyslu 
připomínky 
 
Do odstavce K § 3 Zvláštní části 
Důvodové zprávy byl upraven takto: 
„Ústřední styčný úřad bude také stálým 
členem Sítě Unie pro souladu výrobků 
s předpisy (čl. 30 odst. 1 nařízení o 
dozoru) a bude plnit další úkoly, které 
mohou být v oblasti dozoru uloženy 
členským státům, např. 
prostřednictvím Sítě Unie pro soulad 
výrobků s předpisy  nebo 
prostřednictvím EK. Ústřední styčný 
úřad povede seznam pracovních 
skupin pro administrativní spolupráci, 
které budou součástí Sítě Unie pro 
soulad výrobků s předpisy, a seznam 
zástupců v těchto skupinách 
jmenovaných na vnitrostátní úrovni. 
V případě potřeby a v návaznosti na 
témata projednávaná na zasedání Sítě 
Unie pro soulad výrobků s předpisy 
bude jmenovat další účastníky těchto 
jednání.“ 
 
Do odstavce K § 4 a Příloze Zvláštní 
části Důvodové zprávy byl doplněn 
text: 
„Mezi povinnosti orgánů dozoru bude 
patřit také účast na aktivní spolupráci 
s jinými orgány dozoru v ostatních 
členských státech EU v rámci 
pracovních skupin pro administrativní 
spolupráci. Pracovní skupiny pro 
administrativní spolupráci jsou 
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zřizovány Evropskou komisí a 
nařízením o dozoru se jejich postavení 
pouze formalizuje. Na vnitrostátní 
úrovni byly do všech stávajících 
pracovních skupin již zástupci 
jmenováni. Jedná se o zástupce 
orgánů dozoru nebo o zástupce 
dalších rezortů, do jejichž působnosti 
problematika řešená v rámci konkrétní 
pracovní skupiny spadá.“ 

Po stránce materiální 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předloženým návrhem má dojít k adaptaci na 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. 

Předložený návrh se dále v širších souvislostech týká těchto pramenů práva EU: 

- směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES ze dne 3. prosince 
2001 o obecné bezpečnosti výrobků, 

- 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, 

- 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, 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 952/2013 ze dne 9. října 
2013, kterým se stanoví celní kodex Unie, 

- 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, 
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- sdělení Komise – „Modrá příručka“ k provádění pravidel EU pro výrobky 
2016 (2016/C 272/01). 

Připomínky a případné návrhy změn  

Obecně: 

Kombinace obecného odkazu na přímo použitelný předpis ve spojení s odkazem 
na konkrétní články v zákoně nepovažujeme za vhodnou. Konkrétní články, je-li 
je potřeba v zákoně uvést, by měly být uvedeny spolu se (zkráceným) názvem 
nařízení (EU) 2019/1020. Úplný název je uveden v poznámce pod čarou č. 1.  

Navíc v některých případech nepovažujeme za nutné opatřovat ani text zákona 
odkazy na konkrétní ustanovení nařízení (viz např. § 3 odst. 2 písm. c), § 4 odst. 
3 písm. b)). 

Vysvětleno 
Odkazy na konkrétní články byly 
uvedeny na žádost některých rezortů 
z důvodu transparentnosti. Pokud jde 
o uvedení zkráceného názvu nařízení 
(EU) 2019/1020, pak v § 1 je zaveden 
legislativní zkratka a ta byla použita 
v celé části první. 

k části první, § 1 

Slovo „právní“ před slovy „předpis Evropské unie“ je nutno vypustit. 

Akceptováno 
Upraveno ve smyslu připomínky: 
„Tento zákon stanoví v návaznosti na 
přímo použitelný předpis Evropské 
unie týkající se dozoru nad trhem 
a souladu výrobků s předpisy1) (dále 
jen „přímo použitelný předpis“)“ 

Zásadní připomínka 

k části první, § 7 odst. 3: 

Toto ustanovení je implementací čl. 18 odst. 3 nařízení EU, který ale požaduje, 
aby měl hospodářský subjekt možnost se vyjádřit ještě před vlastním přijetím 
opatření. Vzhledem k tomu, že navrhované ustanovení zákona upravuje podání 
námitek až po přijetí opatření a zároveň nepřiznává námitkám odkladný účinek, 
spatřujeme v této úpravě rozpor s požadavkem čl. 18 odst. 3 nařízení EU. 

Akceptováno jinak 
Text § 7 by upraven takto:  

„§ 7 

(1) Opatření podle § 6 odst. 2 uloží 
orgán dozoru postupem podle 
odstavců 2 a 3. Při uložení opatření 
dbá orgán dozoru zvýšenou měrou na 
to, aby byla šetřena práva a oprávněné 
zájmy hospodářského subjektu. 

(2) Současně s oznámením o zahájení 
řízení o uložení opatření umožní orgán 
dozoru hospodářskému subjektu 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve 

                                            
1)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy a o změně směrnice 
2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. 
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lhůtě, která nesmí být kratší 10 
pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení.  Rozhodnutí o uložení 
opatření vydá orgán dozoru bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty pro jeho 
vyjádření.  

(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení 
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti 
nebo jiného veřejného zájmu, vydá 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až 
e) a g) až j), které je prvním úkonem 
v řízení. Rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat též na místě; v takovém 
případě rozhodnutí vyhlašuje ústně, 
jeho písemné vyhotovení orgán dozoru 
bez zbytečného odkladu oznamuje 
dodatečně. O ústním vyhlášení 
rozhodnutí orgán dozoru vždy na místě 
vydá písemné potvrzení, které obdrží 
hospodářský subjekt. 

(4) Proti rozhodnutí o uložení opatření 
postupem podle odstavce 3 lze podat 
odvolání ve lhůtě 10 pracovních dnů 
ode dne jeho oznámení. Odvolání 
nemá odkladný účinek. Rozhodnutí o 
odvolání vydá správní orgán bez 
zbytečného odkladu. 

(5) Hospodářský subjekt je povinen 
bezodkladně písemně informovat 
orgán dozoru o způsobu zjednání 
nápravy.  
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(6) Pominou-li důvody nebo některý 
z důvodů pro uložení opatření, orgán 
dozoru rozhodnutí o uložení opatření 
nebo jeho část zruší, nebo změní. 
Přitom postupuje podle odstavců 1 až 
4 přiměřeně.“  

 
Text odst. K § 7 Zvláštní části 
Důvodové zprávy byl upraven takto: 

„K § 7 

Orgány dozoru v případě ukládání 
opatření postupují podle správního 
řádu. V některých případech však 
může být vzhledem k potřebě 
urychleného řešení případu postup 
podle správního řádu příliš dlouhý a 
nemusí umožnit orgánu dozoru 
přijmout potřebné operativní 
rozhodnutí tak, jak si situace a ochrana 
veřejného zájmu žádá. Oprávnění 
zasáhnout proti dalšímu dodávání na 
trh výrobku, který porušuje právní 
předpisy, a to v okamžiku zjištění 
porušení, je zcela nezbytné. Z tohoto 
důvodu se zavádí zvláštní procesní 
úprava umožňující bezodkladně uložit 
hospodářskému subjektu opatření 
k odstranění protiprávního stavu.  
Jedná se například o případy kontrol 
v návaznosti na ověření, zda se na trhu 
nevyskytuje nebezpečný výrobek 
oznámený prostřednictvím aplikace 
Safety Gate – RAPEX, kdy již bylo 
zjištěno a potvrzeno v jiném členském 
státě, že dotčený výrobek představuje 
vážné riziko. Orgán dozoru je 
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v souladu s právní úpravou EU 
povinen zajistit, aby nebezpečný 
výrobek byl bezodkladně stažen z trhu 
nebo z oběhu, pokud se vyskytuje na 
vnitrostátním trhu. Dále se může jednat 
o případy, kdy je v průběhu kontroly 
zjištěno, že kontrolovaný výrobek 
nesplňuje požadavky právních 
předpisů nebo představuje pro 
konečného uživatele riziko, nebo je 
prokázáno porušení právních 
předpisů, a to takové povahy, že je 
nezbytné situaci řešit ještě před 
skončením kontroly. Obdobná situace 
může nastat i v případě kontrol online 
nabídky a prodeje výrobků, kdy šetření 
probíhá orgány dozoru tzv. „od stolu“.  
Ve výše uvedených případech nelze 
použít beze zbytku postup podle 
správního řádu, především § 143 
správního řádu, který nezahrnuje 
všechny situace, za kterých mohou být 
ukládány povinnosti na místě, a které 
předpokládá nařízení o dozoru. § 143 
správního řádu nezahrnuje konkrétně 
situaci spojenou s bezpečností, resp. 
nebezpečností výrobku, a nesoulad 
s právními předpisy. Rozhodnutí podle 
§ 143 správního řádu se vyhlašuje 
ústně. Z povahy věci ale nelze na 
místě a ústně uložit povinnost 
v případě kontrol online nabídek a 
prodejů výrobků, kdy se kontroly 
provádějí především „od stolu“ 
(kontrolují se webové stránky 
vybraných eshopů), a kontrola tedy na 
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místě neprobíhá a nelze ani uložit 
povinnost ústně.  
Navrhovaný § 7 zakotvuje dva režimy 
ukládání opatření podle § 6. První 
režim se uplatní obecně a obsahuje 
pouze dvě odchylky od správního řádu: 
(i) orgán dozoru nesmí v oznámení o 
zahájení správního řízení stanovit 
dotčenému hospodářskému subjektu 
lhůtu pro vyjádření kratší 10 
pracovních dnů, a (ii) orgán dozoru je 
povinen vydat rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty v případě, že se 
hospodářský subjekt nevyjádří. Tyto 
odchylky od správního řádu jsou 
odůvodněny zájmem na rychlém přijetí 
opatření a podmínkami stanovenými 
v nařízení o dozoru. Například podle čl. 
18 odst. 3 nařízení o dozoru „dostane 
dotyčný hospodářský subjekt 
příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, 
která nebude kratší než 10 pracovních 
dnů, vyjádřil, ledaže mu takovou 
příležitost nelze poskytnou kvůli 
naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo 
nařízení na základě zdravotních nebo 
bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných 
zájmů, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie.“  
Pro případ akutního nebezpečí, které 
by ohrožovalo veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, 
se stanoví v souladu s nařízením 
zrychlený postup pro přijímání 
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opatření, který obsahuje více odchylek 
od správního řádu. V těchto případech 
orgán dozoru vydá rozhodnutí o 
uložení opatření jako první úkon 
v řízení. Toto rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat na místě. V tomto 
případě vyhlásí rozhodnutí ústně na 
místě s tím, že musí být 
hospodářskému subjektu, vůči 
kterému směřuje, oznámeno 
dodatečně písemně. O ústním 
vyhlášení se vždy na místě vydá 
příslušnému hospodářskému subjektu 
písemné potvrzení. Proti takto 
vyhlášenému rozhodnutí o uložení 
opatření se hospodářskému subjektu 
přiznává právo na odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů od dne oznámení 
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání musí 
být orgánem dozoru vydáno bez 
zbytečného odkladu. Všechny 
zakotvené a popsané odchylky od 
správního řádu vyplývají z naléhavého 
zájmu na co nejrychlejším přijetí 
pravomocného rozhodnutí o uložení 
opatření vždy tam, kde jsou dotčeny, 
resp. ohroženy veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem 
(srov. rozhodnutí je prvním úkonem 
v řízení, rozhodnutí lze vyhlásit ústně 
na místě, pokud je to možné, odvolací 
lhůta činí 10 pracovních dnů a odvolání 
nemá odkladný účinek). 
Za jiný veřejný zájem opravňující orgán 
dozoru přijmout opatření ve 
„zrychleném“ postupu se v souladu 
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s čl. 1 odst. 1 nařízení o dozoru 
považuje například zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a jiné 
veřejné zájmy, které jsou chráněny 
právními předpisy uvedenými v příloze 
I k nařízení o dozoru a v předpisech, 
kterými jsou předpisy uvedené 
v příloze I k nařízení o dozoru 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu. 
Zrychlený postup, tedy postup podle § 
7 odst. 3 a 4 nelze použít v případě 
uložení opatření o zničení nebo 
znehodnocení výrobků z důvodu 
významného zásahu do vlastnických 
práv hospodářského subjektu. 
Hospodářskému subjektu se stanovuje 
povinnost informovat písemně orgán 
dozoru o přijatých opatřeních k 
odstranění zjištěných nedostatků a o 
zjednání nápravy.  
V případě, že pominou důvody 
k uložení opatření, zejména v případě, 
kdy hospodářský subjekt splní 
opatření, orgán dozoru opatření zruší 
nebo změní. Vzhledem k tomu, že na 
změně či zrušení rozhodnutí o uložení 
opatření panuje stejný zájem, měly by 
proběhnout na základě stejných 
procesních pravidel. Z tohoto důvodu 
je stanoveno, že se v případě zrušení 
či změny rozhodnutí o uložení opatření 
použijí procesní postupy uvedené v § 7 
přiměřeně.“ 
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ÚV-OKOM s vypořádáním souhlasí. 

k části první, § 11: 

1. § 11 odst. 1 stanoví přestupky pro užší skupinu subjektů než § 11 odst. 4, 
což nepovažujeme z hlediska logické stavby předpisu za ideální. 
Doporučujeme odst. 4 předsunout před stávající navrhovaný odstavec 1. 

 
 
 
 

2. § 11 odst. 3 pracuje s pojmem poskytovatel služeb informační společnosti, 
který používá také čl. 7 odst. 2 nařízení EU. Tento pojem však není 
nařízením definován a v českém právním řádu je definice poskytovatele 
služby v zákoně č. 480/2004 Sb. (zákon o některých službách informační 
společnosti). Dáváme ke zvážení, zda nedoplnit odkaz na poznámku pod 
čarou, který by na tento předpis definující pojem poskytovatel služeb 
informační společnosti definoval. 

 

 

Zásadní připomínka 
3. Požadujeme vyjasnit, zda, popř. kde je přestupky pokryt případ, kdy 

výrobek podle čl. 4 odst. 5 nařízení 2019/2010 doveze do České republiky 
osoba (hospodářský subjekt), který nesplní požadavek usazení uvedený 
v čl. 4 odst. 2 nařízení 2019/2010.  

 

 
Akceptováno 
Znění § 11 bylo upraveno ve smyslu 
předložené připomínky. § 4 byl 
přesunut na úvod § 11 a ostatní 
odstavce byly přečíslovány.  
 
Akceptováno 
Doplněna poznámka pod čarou č. 4 
odkazující na § 2 písm. d) zákona č. 
480/2004 Sb., o některých službách 
informační společnosti a o změně 
některých zákonů (zákon o některých 
službách informační společnosti), ve 
znění pozdějších předpisů. 
 
 
Akceptováno 
Do Důvodové zprávy, Zvláštní části, 
k odstavci K § 11 byl doplněn text: 
„Dovozy výrobků do České republiky, a 
tedy i do EU, podléhají celním 
kontrolám. Celní kontroly výrobků 
probíhají v souladu s ustanoveními 
Kapitoly VII nařízení o dozoru. V rámci 
celních kontrol výrobků je ověřováno 
splnění požadavků právních předpisů, 
a tedy i splnění požadavků 
stanovených čl. 4 nařízení o dozoru. 
V případě, že bude zjištěno porušení 
povinnosti neuvedení informace o 
hospodářském subjektu se sídlem 
v EU, nebude takový výrobek 
propuštěn do volného oběhu. Nelze 
vyloučit ovšem situaci, že se na trh EU 
dostanou výrobky, které nebudou 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBU5B9WLV)



Stránka 114 (celkem 131) 

splňovat požadavky čl. 4 nařízení o 
dozoru, např. nebude existovat 
hospodářský subjekt se sídlem v EU 
odpovídající za plnění zde 
stanovených úkolů, a výskyt takového 
výrobku bude zjištěn až na trhu. 
V takovém případě sice bude možné 
udělit sankci orgány dozoru podle 
obecné právní úpravy, ale s velkou 
pravděpodobností nebude 
vymahatelná. Na druhé straně existují 
mechanismy výměny informací jak 
mezi orgány dozoru nad trhem 
s výrobky členských států EU, tak i 
s orgány Celní správy, a bude možné 
se na takový hospodářský subjekt 
cíleně zaměřit. Existuje také povinnost 
informovat veřejnost o zjištěných 
nedostatcích a informace o takovém 
zjištění může být veřejnosti sdělena. 
Dalším opatřením, které může 
následovat, je přímá intervence 
Evropské komise u příslušného úřadu 
toho státu, ve kterém bude sídlo 
hospodářského subjektu, který neplní 
požadavky stanovené právními 
předpisy EU.“ 

k části šesté, bodu 1 (§ 13c odst. 2): 

Namísto slova „nařízení“ před slovy „Evropské unie“ je nutno uvést slovo 
„předpisu“. 

Akceptováno jinak 
Poslední věta v novelizačním bodu 2 
(§ 13c odst. 2) byla vypuštěna. 

k části sedmé, bodu 1 (§ 56 odst. 1): 

Zde navrhujeme využít obdobnou textaci jako je navrhována v § 13c odst. 2 
zákona č. 406/2000 Sb., a sice: „podle zvláštního právního předpisu a přímo 
použitelného předpisu …“. 

Akceptováno jinak 
Odst. 1 v § 56 novelizačního bodu 1 byl 
vypuštěn. 

K nařízení 2019/1020 Akceptováno 
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k čl. 8 odst. 2:  

Bezplatné poskytování informací na žádost hospodářských subjektů je ve 
srovnávací tabulce vyhodnoceno jako implementačně nerelevantní ustanovení, 
protože se jedná o soft law. Ustanovení se ale jako soft law nejeví, a to tím spíše, 
že se týká práv subjektů. To, že souvisí s adaptací na nařízení 2019/515, 
konkrétně jeho čl. 9 odst. 1, 4 a 5, by se mělo ve srovnávací tabulce minimálně 
projevit v podobě adaptačních ustanovení k nařízení 2019/515. Podle srovnávací 
tabulky k nařízení 2019/515 byl např. čl. 9 odst. 1 adaptován v zákoně 
č. 272/1996 Sb. (v § 13) a zbývající odstavce článku 9 byly implementovány skrze 
vládní usnesení, které k implementaci tohoto ustanovení zavazuje gesčně 
příslušné dozorové orgány a kontaktní místo pro výrobky zřízené na Ministerstvu 
průmyslu a obchodu.  

Srovnávací tabulka byla doplněna o 
odkaz na usnesení vlády 594/2020 a o 
odkazy na § 13 zákona č. 2/1969 Sb. 
ve znění zákona č. 272/1996 Sb.   

Závěr 

Návrh zákona hodnotíme do vypořádání výše uvedených připomínek jako 
s právem EU částečně slučitelný. 

Adaptace vnitrostátního právního řádu na 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, by měla být provedena nejpozději do 16. 7. 2021 (vybraná ustanovení 
nařízení týkající se zejména sítě Unie pro soulad výrobků s předpisy jsou platná již 
k 1. 1. 2021). 

 

Úřad vlády ČR - 
Kabinet vedoucího 
Úřadu vlády 

Bez připomínek  

Český báňský úřad Zásadní připomínka 

k § 7 odst. 1: 

ČBÚ požaduje na konci textu odstavce 1 doplnit text „ , nevyužije-li postupu podle 
správního řádu“. 

Odůvodnění: 
Podle důvodové zprávy nic nebrání dozorovým orgánům, aby při přijímání 
ochranných opatření využily obecných postupů podle správního řádu (rozhodnutí 
vč. oznámení o zahájení řízení, případně příkaz). Konstrukce § 7 odst. 1 však 
takový výklad nedovoluje, neboť zjevně zakládá zcela speciální právní úpravu. 
ČBÚ upozorňuje, že v některých případech je vhodnější využití standardních 

Akceptováno jinak 
Text § 7 by upraven takto:  

„§ 7 

(1) Opatření podle § 6 odst. 2 uloží 
orgán dozoru postupem podle 
odstavců 2 a 3. Při uložení opatření 
dbá orgán dozoru zvýšenou měrou na 
to, aby byla šetřena práva a oprávněné 
zájmy hospodářského subjektu. 
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procesních nástrojů namísto navrženého postupu podle § 7 odst. 2 až 6 návrhu 
zákona, a v zájmu předcházení sporů při přijímání ochranných opatření považuje 
za žádoucí koncipovat § 7 odst. 1 volněji. 

(2) Současně s oznámením o zahájení 
řízení o uložení opatření umožní orgán 
dozoru hospodářskému subjektu 
vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve 
lhůtě, která nesmí být kratší 10 
pracovních dnů ode dne doručení 
oznámení.  Rozhodnutí o uložení 
opatření vydá orgán dozoru bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty pro jeho 
vyjádření.  

(3) Hrozí-li nebezpečí z prodlení 
z důvodu ochrany zdraví, bezpečnosti 
nebo jiného veřejného zájmu, vydá 
orgán dozoru rozhodnutí o uložení 
opatření podle § 6 odst. 2 písm. a) až 
e) a g) až j), které je prvním úkonem 
v řízení. Rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat též na místě; v takovém 
případě rozhodnutí vyhlašuje ústně, 
jeho písemné vyhotovení orgán dozoru 
bez zbytečného odkladu oznamuje 
dodatečně. O ústním vyhlášení 
rozhodnutí orgán dozoru vždy na místě 
vydá písemné potvrzení, které obdrží 
hospodářský subjekt. 

(4) Proti rozhodnutí o uložení opatření 
postupem podle odstavce 3 lze podat 
odvolání ve lhůtě 10 pracovních dnů 
ode dne jeho oznámení. Odvolání 
nemá odkladný účinek. Rozhodnutí o 
odvolání vydá správní orgán bez 
zbytečného odkladu. 

(5) Hospodářský subjekt je povinen 
bezodkladně písemně informovat 
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orgán dozoru o způsobu zjednání 
nápravy.  

(6) Pominou-li důvody nebo některý 
z důvodů pro uložení opatření, orgán 
dozoru rozhodnutí o uložení opatření 
nebo jeho část zruší, nebo změní. 
Přitom postupuje podle odstavců 1 až 
4 přiměřeně.“  

 
Text odst. K § 7 Zvláštní části 
Důvodové zprávy byl upraven takto: 

„K § 7 

Orgány dozoru v případě ukládání 
opatření postupují podle správního 
řádu. V některých případech však 
může být vzhledem k potřebě 
urychleného řešení případu postup 
podle správního řádu příliš dlouhý a 
nemusí umožnit orgánu dozoru 
přijmout potřebné operativní 
rozhodnutí tak, jak si situace a ochrana 
veřejného zájmu žádá. Oprávnění 
zasáhnout proti dalšímu dodávání na 
trh výrobku, který porušuje právní 
předpisy, a to v okamžiku zjištění 
porušení, je zcela nezbytné. Z tohoto 
důvodu se zavádí zvláštní procesní 
úprava umožňující bezodkladně uložit 
hospodářskému subjektu opatření 
k odstranění protiprávního stavu.  
Jedná se například o případy kontrol 
v návaznosti na ověření, zda se na trhu 
nevyskytuje nebezpečný výrobek 
oznámený prostřednictvím aplikace 
Safety Gate – RAPEX, kdy již bylo 
zjištěno a potvrzeno v jiném členském 
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státě, že dotčený výrobek představuje 
vážné riziko. Orgán dozoru je 
v souladu s právní úpravou EU 
povinen zajistit, aby nebezpečný 
výrobek byl bezodkladně stažen z trhu 
nebo z oběhu, pokud se vyskytuje na 
vnitrostátním trhu. Dále se může jednat 
o případy, kdy je v průběhu kontroly 
zjištěno, že kontrolovaný výrobek 
nesplňuje požadavky právních 
předpisů nebo představuje pro 
konečného uživatele riziko, nebo je 
prokázáno porušení právních 
předpisů, a to takové povahy, že je 
nezbytné situaci řešit ještě před 
skončením kontroly. Obdobná situace 
může nastat i v případě kontrol online 
nabídky a prodeje výrobků, kdy šetření 
probíhá orgány dozoru tzv. „od stolu“.  
Ve výše uvedených případech nelze 
použít beze zbytku postup podle 
správního řádu, především § 143 
správního řádu, který nezahrnuje 
všechny situace, za kterých mohou být 
ukládány povinnosti na místě, a které 
předpokládá nařízení o dozoru. § 143 
správního řádu nezahrnuje konkrétně 
situaci spojenou s bezpečností, resp. 
nebezpečností výrobku, a nesoulad 
s právními předpisy. Rozhodnutí podle 
§ 143 správního řádu se vyhlašuje 
ústně. Z povahy věci ale nelze na 
místě a ústně uložit povinnost 
v případě kontrol online nabídek a 
prodejů výrobků, kdy se kontroly 
provádějí především „od stolu“ 
(kontrolují se webové stránky 
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vybraných eshopů), a kontrola tedy na 
místě neprobíhá a nelze ani uložit 
povinnost ústně.  
Navrhovaný § 7 zakotvuje dva režimy 
ukládání opatření podle § 6. První 
režim se uplatní obecně a obsahuje 
pouze dvě odchylky od správního řádu: 
(i) orgán dozoru nesmí v oznámení o 
zahájení správního řízení stanovit 
dotčenému hospodářskému subjektu 
lhůtu pro vyjádření kratší 10 
pracovních dnů, a (ii) orgán dozoru je 
povinen vydat rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty v případě, že se 
hospodářský subjekt nevyjádří. Tyto 
odchylky od správního řádu jsou 
odůvodněny zájmem na rychlém přijetí 
opatření a podmínkami stanovenými 
v nařízení o dozoru. Například podle čl. 
18 odst. 3 nařízení o dozoru „dostane 
dotyčný hospodářský subjekt 
příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, 
která nebude kratší než 10 pracovních 
dnů, vyjádřil, ledaže mu takovou 
příležitost nelze poskytnou kvůli 
naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo 
nařízení na základě zdravotních nebo 
bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných 
zájmů, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie.“  
Pro případ akutního nebezpečí, které 
by ohrožovalo veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, 
se stanoví v souladu s nařízením 
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zrychlený postup pro přijímání 
opatření, který obsahuje více odchylek 
od správního řádu. V těchto případech 
orgán dozoru vydá rozhodnutí o 
uložení opatření jako první úkon 
v řízení. Toto rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat na místě. V tomto 
případě vyhlásí rozhodnutí ústně na 
místě s tím, že musí být 
hospodářskému subjektu, vůči 
kterému směřuje, oznámeno 
dodatečně písemně. O ústním 
vyhlášení se vždy na místě vydá 
příslušnému hospodářskému subjektu 
písemné potvrzení. Proti takto 
vyhlášenému rozhodnutí o uložení 
opatření se hospodářskému subjektu 
přiznává právo na odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů od dne oznámení 
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání musí 
být orgánem dozoru vydáno bez 
zbytečného odkladu. Všechny 
zakotvené a popsané odchylky od 
správního řádu vyplývají z naléhavého 
zájmu na co nejrychlejším přijetí 
pravomocného rozhodnutí o uložení 
opatření vždy tam, kde jsou dotčeny, 
resp. ohroženy veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem 
(srov. rozhodnutí je prvním úkonem 
v řízení, rozhodnutí lze vyhlásit ústně 
na místě, pokud je to možné, odvolací 
lhůta činí 10 pracovních dnů a odvolání 
nemá odkladný účinek). 
Za jiný veřejný zájem opravňující orgán 
dozoru přijmout opatření ve 
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„zrychleném“ postupu se v souladu 
s čl. 1 odst. 1 nařízení o dozoru 
považuje například zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a jiné 
veřejné zájmy, které jsou chráněny 
právními předpisy uvedenými v příloze 
I k nařízení o dozoru a v předpisech, 
kterými jsou předpisy uvedené 
v příloze I k nařízení o dozoru 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu. 
Zrychlený postup, tedy postup podle § 
7 odst. 3 a 4 nelze použít v případě 
uložení opatření o zničení nebo 
znehodnocení výrobků z důvodu 
významného zásahu do vlastnických 
práv hospodářského subjektu. 
Hospodářskému subjektu se stanovuje 
povinnost informovat písemně orgán 
dozoru o přijatých opatřeních k 
odstranění zjištěných nedostatků a o 
zjednání nápravy.  
V případě, že pominou důvody 
k uložení opatření, zejména v případě, 
kdy hospodářský subjekt splní 
opatření, orgán dozoru opatření zruší 
nebo změní. Vzhledem k tomu, že na 
změně či zrušení rozhodnutí o uložení 
opatření panuje stejný zájem, měly by 
proběhnout na základě stejných 
procesních pravidel. Z tohoto důvodu 
je stanoveno, že se v případě zrušení 
či změny rozhodnutí o uložení opatření 
použijí procesní postupy uvedené v § 7 
přiměřeně.“ 
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ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

k § 11 odst. 4 písm. a): 

ČBÚ doporučuje slova „písm. a) až j)“ vypustit. 

Odůvodnění: 
Ustanovení § 6 odst. 2, na které se skutková podstata přestupku podle § 11 
odst. 4 písm. a) návrhu zákona odkazuje, neobsahuje jiná písmena než a) až j).  

Akceptováno 
Text ustanovení byl upraven takto: 
„Hospodářský subjekt se dopustí 
přestupku tím, že 
a) v rozporu s § 6 odst. 2 nesplní 
opatření uložené orgánem dozoru,“ 
§ 4 byl přesunut na úvod § 11 a 
ostatní odstavce byly přečíslovány. 
 
ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 
 

Zásadní připomínka 

K příloze k návrhu zákona: 

ČBÚ požaduje řádek týkající se jeho působnosti upravit tak, aby neobsahoval 
informaci o směrnici Evropského parlamentu a Rady 2014/34/EU ze dne 26. 
února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se 
zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím 
výbuchu. 

Odůvodnění: 
ČBÚ není orgánem dozoru ve vztahu k zařízením určeným do prostředí 
s nebezpečím výbuchu ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2014/34/EU. ČBÚ (a OBÚ) pouze ve smyslu § 39 odst. 1 písm. a) zákona 
č. 61/1988 Sb. ve vztahu k zařízením kontrolují, zda fyzické a právnické osoby při 
své činnosti používají zařízení bezpečná (srov. § 6 odst. 3 písm. h), § 8 odst. 1, 
§ 8a odst. 3 a § 22 odst. 8 téhož zákona), nejsou však dozorovým orgánem na 
trhu, který by byl oprávněn ukládat opatření výrobcům, zplnomocněným 
zástupcům, dovozcům či distributorům. Ostatně § 8 odst. 6 téhož zákona 
výslovně vylučuje povinnost na úseku bezpečných zařízení (a tím i kontrolní 
pravomoc ČBÚ a OBÚ) vůči zařízením uváděným nebo dodávaným na trh. 
Zakládat kontrolní pravomoc ČBÚ a OBÚ vůči ATEXovým zařízením by ani 
nebylo účelné, když prostředí s nebezpečím výbuchu plynů nebo prachů, resp. 
jejich směsí se vzduchem, s nimiž ČBÚ nebo OBÚ přicházejí do styku, tvoří jen 
zanedbatelnou část prostředí, pro něž se ATEXová zařízení vyrábějí. V případě, 
že nebude připomínka akceptována, bude nutno navýšit personální obsazení 

Akceptováno 
Text byl upraven ve smyslu 
připomínky. 
 
 
 
ČBÚ s vypořádáním souhlasí. 
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státní báňské správy o odborníky se zkušenostmi v oblasti nevýbušných systémů. 
Při stávajících personálních kapacitách není státní báňská správa schopna 
takový dozor v požadovaném rozsahu a kvalitě zajistit. Rovněž by muselo dojít 
k navýšení rozpočtu státní báňské správy o prostředky určené ke kontrolním 
zkouškám, jelikož nevýbušnost (ATEX) může provádět pouze k tomu oprávněná 
autorizovaná, resp. notifikovaná, osoba. Prostředky na tuto činnost má 
v současné době přiděleny stávající orgán dozoru. 

Doporučující připomínka 

k důvodové zprávě: 

ČBÚ doporučuje ve zvláštní části důvodové zprávy týkající se § 7 části první 
nahradit slova „a že námitky mají odkladný účinek“ slovy „a že námitky nemají 
odkladný účinek“. 

Odůvodnění: 
Návrh zákona ve svém § 7 odst. 3 uvádí, že podané námitky proti ochrannému 
opatření přijatému podle § 7 odst. 2 nemají odkladný účinek, ostatně totéž tvrdí i 
čtvrtý odstavec zvláštní části důvodové zprávy týkající se § 7 části první. Patrně 
písařskou chybou však došlo k uvedení, že námitky odkladný účinek mají. 

Akceptováno jinak 
Viz vypořádání zásadní připomínky k 
§ 7 odst. 1 

Český 
telekomunikační 
úřad 

Zásadní připomínka 

k § 11 odst. 7 Materiálu 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ navrhuje upravit § 11 odst. 7 Materiálu tak, že zní: 

„(7) Pokuty vybírá orgán, který pokutu uložil; vymáhá je celní úřad. Pokuty 
uložené Českým telekomunikačním úřadem vymáhá tento orgán.“. 

Odůvodnění: Navrhovaná změna umožní vybírání a vymáhání pokut podle tohoto 
zákona ČTÚ. ČTÚ je k zajištění vybírání a vymáhání pokut standardně 
personálně i materiálně vybaven, když tak činí i v případě dalších právních 
předpisů jako například zákona o elektronických komunikacích či zákona o 
poštovních službách, není tedy důvod, aby v případě předkládaného Materiálu 
tomu nebylo stejně.  
Je nutné upozornit na skutečnost, že celý proces řízení o přestupku vedoucí k 
uložení pokuty a následně i její vymáhání je na ČTÚ realizován v rámci jednoho 
informačního systému ČTÚ. Pokud by musel ČTÚ v jisté fázi „pohledávku“ 
předávat v určité podobě orgánu Celní správy, tak by to zcela jistě mělo 

Akceptováno jinak 
Působnost předkládaného návrhu 
zákona se vztahuje na uvádění a 
dodávání výrobků na trh. Vzhledem 
k upřesnění kompetencí ČTÚ v tom 
smyslu, že ČTÚ je oprávněn k dozoru 
nad provozováním zařízení v rozporu 
s technickými požadavky, a nikoliv 
k dozoru nad uváděním přístrojů na 
trh, bude ČTÚ ze seznamu orgánů 
dozoru vypuštěn (z § 4 odst. 1 a 
z přílohy k návrhu zákona). 
 
ČTÚ s vypořádáním souhlasí. 
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v důsledku zvýšené administrativní náročnosti za následek snížení efektivnosti 
oproti stávajícímu způsobu vymáhání pohledávek ČTÚ. 
I z hlediska administrativní náročnosti a hospodárnosti nakládání se zdroji 
sloužícími k zajištění agendy se tak ČTÚ jeví navrhované řešení za méně vhodné 
než stav, kdy by vybírání a vymáhání „pohledávek“ bylo prováděno na „jednom 
místě“ a „v jednom informačním systému“ ČTÚ. 

Zásadní připomínka 

k § 6 odst. 2 písm. c), e) Materiálu 

Připomínka ČTÚ: Podle ČTÚ je nutné upravit nesoulad mezi možností ukládat 
opatření zákazu dodání výrobku na trh a nařídit stažení výrobku z trhu nebo 
oběhu a varování veřejnosti před rizikem, které výrobek představuje ve vztahu 
k rádiovým a telekomunikačním zařízením mezi ČTÚ a Českou obchodní 
inspekcí, když ČTÚ má pravomoc pouze ve vztahu k provozování těchto zařízení. 

Odůvodnění: ČTÚ není zřejmé, proč jsou mu nově ukládány pravomoci uložit 
opatření zákazu dodání výrobku na trh a nařídit stažení výrobku z trhu nebo 
oběhu a varování veřejnosti před rizikem, které výrobek představuje, když ČTÚ 
je podle zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při 
jejich dodávání na trh ve spojení se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích oprávněn k dozoru nad provozováním zařízení v rozporu 
s technickými požadavky a nikoliv k dozoru nad uváděním přístrojů na trh. ČTÚ 
podle § 74 odst. 3 pouze dává podnět České obchodní inspekci k tomu, aby 
případně zakázala nebo omezila uvádění na trh nebo stáhla z trhu rádiová 
zařízení, která způsobují škodlivou interferenci existujících služeb elektronických 
komunikací nebo by způsobovala škodlivou interferenci plánovaných služeb 
elektronických komunikací v kmitočtových pásmech využívaných na území 
České republiky a sám tak učinit nemůže, když Česká republika je jediným 
členským státem, ve kterém jsou kompetence k dozoru nad trhem a 
provozováním rádiových zařízení rozděleny mezi dva orgány. 
Materiál však nesystematicky dává ČTÚ pravomoc k tomu, aby obdobná opatření 
přijal sám na základě navrhovaného zákona. Do budoucna tedy podle názoru 
ČTÚ může dojít k rozporům ohledně toho, který z orgánů by opatření měl přijmout 
a ČTÚ navrhuje, aby předkladatel tento rozpor odstranil. 

Akceptováno jinak 
Působnost předkládaného návrhu 
zákona se vztahuje na uvádění a 
dodávání výrobků na trh. Vzhledem 
k upřesnění kompetencí ČTÚ v tom 
smyslu, že ČTÚ je oprávněn k dozoru 
nad provozováním zařízení v rozporu 
s technickými požadavky, a nikoliv 
k dozoru nad uváděním přístrojů na 
trh, bude ČTÚ ze seznamu orgánů 
dozoru vypuštěn (z § 4 odst. 1 a 
z přílohy k návrhu zákona). 
 
ČTÚ s vypořádáním souhlasí. 

Zásadní připomínka 

K Hodnocení dopadů implementace, str. 6, 2. řádek a sloupec „kompetence“ 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ navrhuje nahradit ve sloupci „kompetence“ u Českého 

Akceptováno  
Text v tabulce 1 ve druhém sloupci u 
ČTÚ „v souladu se zákonem č. 
127/2005 Sb. a zákonem č. 90/2016 
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telekomunikačního úřadu místo „vykonává dozor nad radiovými a koncovými 
telekomunikačními zařízeními“, za „vykonává dozor nad provozováním rádiových 
a koncových telekomunikačních zařízení“.   

Odůvodnění: ČTÚ nemá pravomoc k vykonávání dozoru nad rádiovými a 
koncovými telekomunikačními zařízeními, (tuto pravomoc má Česká obchodní 
inspekce) ale pouze k dozoru nad jejich provozováním a z toho důvodu navrhuje 
výše uvedenou úpravu Hodnocení dopadů implementace. 

Sb. vykonává dozor nad radiovými a 
koncovými telekomunikačními 
zařízeními a vzájemném uznávání 
jejich shody. ČTÚ je rovněž správním 
úřadem oprávněným k výkonu dozoru 
podle zákona č. 102/2001 Sb.“ se 
slova „vykonává dozor nad radiovými a 
koncovými telekomunikačními 
zařízeními“, nahrazují slovy „vykonává 
dozor nad provozováním rádiových a 
koncových telekomunikačních 
zařízení“.   

ČTÚ s vypořádáním souhlasí. 

Doporučující připomínka 

k § 4 odst. 1 Materiálu 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ není zřejmé podle jakého klíče jsou vyjmenovány orgány 
dozoru, když se jejich pořadí jeví jako náhodné. ČTÚ doporučuje pro větší 
přehlednost seřadit výčet orgánů dozoru abecedně. 

Odůvodnění: Legislativně technická připomínka. 

Vysvětleno 
Orgány dozoru jsou řazeny podle toho, 
pod které rezorty spadají, např. MPO – 
ČOI, ČBÚ, SEI, ÚNMZ. 

Doporučující připomínka 

k důvodové zprávě, Zvláštní část, K § 7 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ upozorňuje na to, že na konci předposledního odstavce 
na straně 42 důvodové zprávy je uvedeno, že „námitky mají odkladný účinek“ a 
navrhuje tvrzení upravit tak, že „námitky nemají odkladný účinek“. 

Odůvodnění: Zřejmě se jedná o technickou chybu, když Materiál stanoví v § 7 
odst. 3, že „Námitky proti uložení opatření nemají odkladný účinek“ a také 
v následujícím odstavci v důvodové zprávě je uvedeno, že „Námitkám se odnímá 
odkladný účinek“, není tedy zřejmé proč by měl být účastník informován o opaku, 
jak uvádí důvodová zpráva. 

Akceptováno jinak 

Text odst. K § 7 Zvláštní části 

Důvodové zprávy v návaznosti na 

úpravu textu § 7 byl upraven takto: 

„K § 7 

Orgány dozoru v případě ukládání 
opatření postupují podle správního 
řádu. V některých případech však 
může být vzhledem k potřebě 
urychleného řešení případu postup 
podle správního řádu příliš dlouhý a 
nemusí umožnit orgánu dozoru 
přijmout potřebné operativní 
rozhodnutí tak, jak si situace a ochrana 
veřejného zájmu žádá. Oprávnění 
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zasáhnout proti dalšímu dodávání na 
trh výrobku, který porušuje právní 
předpisy, a to v okamžiku zjištění 
porušení, je zcela nezbytné. Z tohoto 
důvodu se zavádí zvláštní procesní 
úprava umožňující bezodkladně uložit 
hospodářskému subjektu opatření 
k odstranění protiprávního stavu.  
Jedná se například o případy kontrol 
v návaznosti na ověření, zda se na trhu 
nevyskytuje nebezpečný výrobek 
oznámený prostřednictvím aplikace 
Safety Gate – RAPEX, kdy již bylo 
zjištěno a potvrzeno v jiném členském 
státě, že dotčený výrobek představuje 
vážné riziko. Orgán dozoru je 
v souladu s právní úpravou EU 
povinen zajistit, aby nebezpečný 
výrobek byl bezodkladně stažen z trhu 
nebo z oběhu, pokud se vyskytuje na 
vnitrostátním trhu. Dále se může jednat 
o případy, kdy je v průběhu kontroly 
zjištěno, že kontrolovaný výrobek 
nesplňuje požadavky právních 
předpisů nebo představuje pro 
konečného uživatele riziko, nebo je 
prokázáno porušení právních 
předpisů, a to takové povahy, že je 
nezbytné situaci řešit ještě před 
skončením kontroly. Obdobná situace 
může nastat i v případě kontrol online 
nabídky a prodeje výrobků, kdy šetření 
probíhá orgány dozoru tzv. „od stolu“.  
Ve výše uvedených případech nelze 
použít beze zbytku postup podle 
správního řádu, především § 143 
správního řádu, který nezahrnuje 
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všechny situace, za kterých mohou být 
ukládány povinnosti na místě, a které 
předpokládá nařízení o dozoru. § 143 
správního řádu nezahrnuje konkrétně 
situaci spojenou s bezpečností, resp. 
nebezpečností výrobku, a nesoulad 
s právními předpisy. Rozhodnutí podle 
§ 143 správního řádu se vyhlašuje 
ústně. Z povahy věci ale nelze na 
místě a ústně uložit povinnost 
v případě kontrol online nabídek a 
prodejů výrobků, kdy se kontroly 
provádějí především „od stolu“ 
(kontrolují se webové stránky 
vybraných eshopů), a kontrola tedy na 
místě neprobíhá a nelze ani uložit 
povinnost ústně.  
Navrhovaný § 7 zakotvuje dva režimy 
ukládání opatření podle § 6. První 
režim se uplatní obecně a obsahuje 
pouze dvě odchylky od správního řádu: 
(i) orgán dozoru nesmí v oznámení o 
zahájení správního řízení stanovit 
dotčenému hospodářskému subjektu 
lhůtu pro vyjádření kratší 10 
pracovních dnů, a (ii) orgán dozoru je 
povinen vydat rozhodnutí bez 
zbytečného odkladu po vyjádření 
hospodářského subjektu, nebo po 
marném uplynutí lhůty v případě, že se 
hospodářský subjekt nevyjádří. Tyto 
odchylky od správního řádu jsou 
odůvodněny zájmem na rychlém přijetí 
opatření a podmínkami stanovenými 
v nařízení o dozoru. Například podle čl. 
18 odst. 3 nařízení o dozoru „dostane 
dotyčný hospodářský subjekt 
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příležitost, aby se v přiměřené lhůtě, 
která nebude kratší než 10 pracovních 
dnů, vyjádřil, ledaže mu takovou 
příležitost nelze poskytnou kvůli 
naléhavosti opatření, rozhodnutí nebo 
nařízení na základě zdravotních nebo 
bezpečnostních požadavků nebo 
jiných důvodů týkajících se veřejných 
zájmů, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie.“  
Pro případ akutního nebezpečí, které 
by ohrožovalo veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem, 
se stanoví v souladu s nařízením 
zrychlený postup pro přijímání 
opatření, který obsahuje více odchylek 
od správního řádu. V těchto případech 
orgán dozoru vydá rozhodnutí o 
uložení opatření jako první úkon 
v řízení. Toto rozhodnutí může orgán 
dozoru vydat na místě. V tomto 
případě vyhlásí rozhodnutí ústně na 
místě s tím, že musí být 
hospodářskému subjektu, vůči 
kterému směřuje, oznámeno 
dodatečně písemně. O ústním 
vyhlášení se vždy na místě vydá 
příslušnému hospodářskému subjektu 
písemné potvrzení. Proti takto 
vyhlášenému rozhodnutí o uložení 
opatření se hospodářskému subjektu 
přiznává právo na odvolání ve lhůtě 10 
pracovních dnů od dne oznámení 
rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 
účinek. Rozhodnutí o odvolání musí 
být orgánem dozoru vydáno bez 
zbytečného odkladu. Všechny 
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zakotvené a popsané odchylky od 
správního řádu vyplývají z naléhavého 
zájmu na co nejrychlejším přijetí 
pravomocného rozhodnutí o uložení 
opatření vždy tam, kde jsou dotčeny, 
resp. ohroženy veřejné zdraví, 
bezpečnost nebo jiný veřejný zájem 
(srov. rozhodnutí je prvním úkonem 
v řízení, rozhodnutí lze vyhlásit ústně 
na místě, pokud je to možné, odvolací 
lhůta činí 10 pracovních dnů a odvolání 
nemá odkladný účinek). 
Za jiný veřejný zájem opravňující orgán 
dozoru přijmout opatření ve 
„zrychleném“ postupu se v souladu 
s čl. 1 odst. 1 nařízení o dozoru 
považuje například zdraví a 
bezpečnost na pracovišti, ochrana 
spotřebitele, ochrana životního 
prostředí, veřejná bezpečnost a jiné 
veřejné zájmy, které jsou chráněny 
právními předpisy uvedenými v příloze 
I k nařízení o dozoru a v předpisech, 
kterými jsou předpisy uvedené 
v příloze I k nařízení o dozoru 
implementovány do vnitrostátního 
právního řádu. 
Zrychlený postup, tedy postup podle § 
7 odst. 3 a 4 nelze použít v případě 
uložení opatření o zničení nebo 
znehodnocení výrobků z důvodu 
významného zásahu do vlastnických 
práv hospodářského subjektu. 
Hospodářskému subjektu se stanovuje 
povinnost informovat písemně orgán 
dozoru o přijatých opatřeních k 
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odstranění zjištěných nedostatků a o 
zjednání nápravy.  
V případě, že pominou důvody 
k uložení opatření, zejména v případě, 
kdy hospodářský subjekt splní 
opatření, orgán dozoru opatření zruší 
nebo změní. Vzhledem k tomu, že na 
změně či zrušení rozhodnutí o uložení 
opatření panuje stejný zájem, měly by 
proběhnout na základě stejných 
procesních pravidel. Z tohoto důvodu 
je stanoveno, že se v případě zrušení 
či změny rozhodnutí o uložení opatření 
použijí procesní postupy uvedené v § 7 
přiměřeně.“ 

Doporučující připomínka 

k důvodové zprávě, Zvláštní část, K § 8 

Připomínka ČTÚ: ČTÚ navrhuje odstranit písmeno „s“ na konci první věty „systém 
podle s čl. 34 nařízení o dozoru“, když se zřejmě jedná o technickou chybu. 

Odůvodnění: Legislativně technická připomínka. 

Akceptováno 
Text upraven:  
„V § 8 se ústřednímu styčnému úřadu, 
orgánům dozoru a orgánům celní 
správy ukládá povinnost používat 
informační a komunikační systém 
podle čl. 34 nařízení o dozoru.“ 

Hospodářská 
komora České 
republiky 

Nevyjádřili se  

Konfederace 
zaměstnavatelských 
a podnikatelských 
svazů ČR 

Nevyjádřili se  

Svaz průmyslu a 
dopravy České 
republiky 

Nevyjádřili se  

Unie 
zaměstnavatelských 
svazů ČR 

Nevyjádřili se  
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V Praze dne 8. října 2020 

Vypracoval: Ing. Eva Přibylová Podpis: 
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