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§ 2 zákona o dozoru 
nad trhem s výrobky 
a o změně některých 
zákonů 

Působnost zákona 

(1) Tento zákon se použije při uplatňování nařízení o 
dozoru nad trhem a při výkonu dozoru nad trhem 
s výrobky, na které se vztahují předpisy Evropské unie 
uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem.  

(2) Pokud předpisy Evropské unie uvedené v příloze 
I nařízení o dozoru nad trhem obsahují zvláštní 
ustanovení, která konkrétněji upravují jednotlivé aspekty 
dozoru nad trhem s výrobky, použijí se při výkonu 
dozoru tyto předpisy Evropské unie nebo právní 
předpisy, které je provádějí.   

32019R1020  Článek 2 odst. 
1 

Oblast působnosti 
Toto nařízení se vztahuje na výrobky, na které se vztahují harmonizační právní předpisy 
Unie uvedené v příloze I (dále jen „harmonizační právní předpisy Unie“), pokud tyto 
předpisy neobsahují žádná zvláštní ustanovení se stejným cílem, která upravují 
jednotlivé aspekty dozoru nad trhem a vymáhání práva konkrétněji. 

§ 3 odst. 1 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Ústřední styčný úřad 
Ústředním styčným úřadem podle čl. 10 odst. 3 nařízení 
o dozoru nad trhem je Ministerstvo průmyslu a obchodu.  
 

32019R1020  Článek 10 
odst. 3 

Každý členský stát určí ústřední styčný úřad. 

§ 3 odst. 2 písm. a) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

Ústřední styčný úřad  

koordinuje spolupráci mezi orgány dozoru,  

32019R1020  Článek 10 
odst. 6 

Pokud na jeho území existuje více orgánů dozoru nad trhem, členský stát zajistí, aby 
byly povinnosti těchto orgánů jasně vymezeny a aby byly zavedeny vhodné 
mechanismy komunikace a koordinace, které jim umožní úzce spolupracovat a účinně 
plnit své povinnosti. 

§ 3 odst. 2 písm. b) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
souvisejících zákonů 

plní informační povinnosti vůči Evropské komisi podle 
čl. 34 nařízení o dozoru nad trhem, 

32019R1020  Článek. 10 
odst. 2  

Pro účely odstavce 1 tohoto článku určí každý členský stát na svém území jeden nebo 
více orgánů dozoru nad trhem. Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním členským 
státům své orgány dozoru nad trhem a působnost každého z nich, přičemž využije 
informační a komunikační systém uvedený v článku 34. 

Článek 34 
odst. 3 

Ústřední styčné úřady zadávají do informačního a komunikačního systému tyto 
informace:  
a) totožnost orgánů dozoru nad trhem v jejich členském státě a oblasti působnosti těchto 
orgánů podle čl. 10 odst. 2;  
b) totožnost orgánů určených podle čl. 25 odst. 1;  
c) vnitrostátní strategii dozoru nad trhem vytvořenou jejich členským státem podle 
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článku 13 a výsledky přezkumu a posouzení této strategie. 

Článek 13 
odst. 3 

Členské státy sdělují svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem Komisi a dalším 
členským státům prostřednictvím informačního a komunikačního systému uvedeného v 
článku 34. Každý členský stát zveřejní shrnutí své strategie. 

§ 3 odst. 2 písm. c) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
souvisejících zákonů 

ve spolupráci s orgány dozoru zpracovává vnitrostátní 
strategii dozoru nad trhem s výrobky podle čl. 13 
nařízení o dozoru nad trhem a podle potřeby ji 
aktualizuje a vyhodnocuje, 

32019R1020 čl. 13odst. 1 Nejméně každé čtyři roky vypracuje každý členský stát zastřešující vnitrostátní strategii 
dozoru nad trhem. Každý členský stát vypracuje takovou strategii poprvé do 16. 
července 2022. Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem musí podporovat ucelený, 
komplexní a integrovaný přístup k dozoru nad trhem a vymáhání harmonizačních 
právních předpisů Unie na území dotyčného členského státu. Při jejím vypracovávání se 
zohlední všechna odvětví, na která se vztahují harmonizační právní předpisy Unie, a 
všechny stupně dodavatelského řetězce výrobku včetně dovozu a digitálních 
dodavatelských řetězců. Mohou být také zohledněny priority stanovené v pracovním 
programu sítě. 

§ 3 odst. 2 písm. d) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
souvisejících zákonů 

zpracovává souhrn vnitrostátní strategie dozoru nad 
trhem s výrobky podle písmene c) a zveřejňuje jej 
způsobem umožňujícím dálkový přístup,   

32019R1020  Článek 13 
odst. 3 

Členské státy sdělují svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem Komisi a dalším 
členským státům prostřednictvím informačního a komunikačního systému uvedeného 
v článku 34. Každý členský stát zveřejní shrnutí své strategie. 

§ 3 odst. 2 písm. e) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
souvisejících zákonů 

zajišťuje komunikaci s orgány dozoru a ústředními 
styčnými úřady jiných členských států podle čl. 24 
nařízení o dozoru nad trhem a  

32019R1020  Článek 24 
odst. 4 

Komunikace probíhá buď přímo mezi zúčastněnými orgány dozoru nad trhem, nebo 
prostřednictvím ústředních styčných úřadů dotčených členských států. 

§ 3 odst. 2 písm. f) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
souvisejících zákonů 
 

plní jiné povinnosti stanovené nařízením o dozoru nad 
trhem. 
 
 
 
 
 

32019R1020 
 
 
 
 
 
 

Článek 10 
odst. 4 

Úlohou ústředního styčného úřadu členského státu je přinejmenším 
reprezentovat koordinovaný postoj orgánů dozoru nad trhem a orgánů 
určených podle čl. 25 odst. 1 a sdělovat vnitrostátní strategie dozoru nad 
trhem uvedené v článku 13. Pomáhá také při spolupráci mezi orgány dozoru 
nad trhem v různých členských státech, jak je stanoveno v kapitole VI. 

Článek 30 
odst. 1 

Síť tvoří zástupci z každého členského státu, včetně jednoho zástupce každého 
ústředního styčného úřadu podle článku 10 a případně vnitrostátního 
odborníka, předsedové skupin pro správní spolupráci a zástupci Komise. 

Článek 30 
odst. 2 

Zřizují se samostatné či společné skupiny pro správní spolupráci za účelem 
jednotného uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie. Skupiny pro 
správní spolupráci se skládají ze zástupců vnitrostátních orgánů dozoru nad 
trhem a případně i ze zástupců ústředních styčných úřadů.  
Schůze skupin pro správní spolupráci jsou určeny pouze pro zástupce orgánů 
dozoru nad trhem a Komisi.  
Příslušné zúčastněné strany, jako jsou organizace zastupující zájmy průmyslu, 
malých a středních podniků, spotřebitelů, zkušebních laboratoří 
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normalizačních orgánů a subjektů posuzování shody na úrovni Unie, mohou 
být přizvány k účasti na schůzích skupiny pro správní spolupráci v závislosti 
na předmětu diskuse. 

§ 4 odst. 1 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých 
souvisejících zákonů 

Orgány dozoru příslušnými k postupu podle nařízení o 
dozoru nad trhem a podle tohoto zákona jsou 

a) Česká obchodní inspekce, 
b) Český báňský úřad, 
c) Státní energetická inspekce, 
d) Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 
         státní zkušebnictví, 
e) Ministerstvo dopravy, 
f) Drážní úřad, 
g) krajské hygienické stanice, 
h) Státní ústav pro kontrolu léčiv, 
i) Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský, 
j) Státní zemědělská a potravinářská inspekce, 
k) Ústav pro státní kontrolu veterinárních 
          biopreparátů a léčiv, 
l) Česká inspekce životního prostředí, 
m) Ministerstvo vnitra, 
n) Ministerstvo obrany. 

 32019R1020 
 

Článek 10 
odst. 2 

Pro účely odstavce 1 tohoto článku určí každý členský stát na svém území jeden nebo 
více orgánů dozoru nad trhem. Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním členským 
státům své orgány dozoru nad trhem a působnost každého z nich, přičemž využije 
informační a komunikační systém uvedený v článku 34. 

Článek 3 odst. 
4 

„orgánem dozoru nad trhem“ se rozumí orgán určený členským státem podle článku 10 
jako orgán odpovědný za provádění dozoru nad trhem na území tohoto členského státu; 

   Článek 14 
odst. 1 

Členské státy udělí svým orgánům dozoru nad trhem pravomoci k dozoru nad 
trhem, vyšetřování a vymáhání práva nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení a 
harmonizačních právních předpisů Unie. 

§ 4 odst. 2 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

V příloze k tomuto zákonu je uveden seznam orgánů 
dozoru podle odstavce 1, předpisy Evropské unie 
uvedené v příloze I nařízení o dozoru nad trhem a právní 
předpisy, v nichž je stanovena příslušnost jednotlivých 
orgánů dozoru k výronu dozoru nad trhem s výrobky 
uvedenými v těchto předpisech Evropské unie.  

32019R1020  Článek 10 
odst. 2 

Pro účely odstavce 1 tohoto článku určí každý členský stát na svém území jeden nebo 
více orgánů dozoru nad trhem. Každý členský stát oznámí Komisi a ostatním členským 
státům své orgány dozoru nad trhem a působnost každého z nich, přičemž využije 
informační a komunikační systém uvedený v článku 34. 

§ 4 odst. 3 písm. a) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

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

32019R1020 
 
 
 
 

Článek 10 
odst. 6 

Pokud na jeho území existuje více orgánů dozoru nad trhem, členský stát zajistí, aby 
byly povinnosti těchto orgánů jasně vymezeny a aby byly zavedeny vhodné 
mechanismy komunikace a koordinace, které jim umožní úzce spolupracovat a účinně 
plnit své povinnosti. 

Článek 25 
odst. 5 

Orgány dozoru nad trhem poskytují orgánům určeným podle odstavce 1 
informace o kategoriích výrobků nebo o totožnosti hospodářských subjektů, u 
nichž bylo zjištěno vyšší riziko nesouladu s předpisy. 
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Článek 26 
odst. 3 

Pokud mají orgány dozoru nad trhem rozumné důvody se domnívat, že 
výrobek není v souladu s právními předpisy Unie, které se na něj vztahují, 
nebo že představuje vážné riziko, požádají orgány určené podle čl. 25 odst. 1 o 
pozastavení jeho propuštění do volného oběhu. 

§ 4 odst. 3 písm. b) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

zpracovává podklady pro vnitrostátní strategii dozoru 
nad trhem s výrobky podle čl. 13 nařízení o dozoru nad 
trhem, její aktualizaci a vyhodnocení a  
 
 

32019R1020  Článek 13 
odst. 1 

Nejméně každé čtyři roky vypracuje každý členský stát zastřešující vnitrostátní strategii 
dozoru nad trhem. Každý členský stát vypracuje takovou strategii poprvé do 16. 
července 2022. Vnitrostátní strategie dozoru nad trhem musí podporovat ucelený, 
komplexní a integrovaný přístup k dozoru nad trhem a vymáhání harmonizačních 
právních předpisů Unie na území dotyčného členského státu. Při jejím vypracovávání se 
zohlední všechna odvětví, na která se vztahují harmonizační právní předpisy Unie, a 
všechny stupně dodavatelského řetězce výrobku včetně dovozu a digitálních 
dodavatelských řetězců. Mohou být také zohledněny priority stanovené v pracovním 
programu sítě. 

§ 4 odst. 3 písm. c) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

plní jiné povinnosti stanovené nařízením o dozoru nad 
trhem. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32019R1020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Článek 11 
odst. 1 

Činnosti orgánů dozoru nad trhem  
Orgány dozoru nad trhem vykonávají své činnosti, aby zajistily:  
a) účinný dozor nad trhem na svém území u výrobků prodávaných on-line a off-line, na 
něž se vztahují harmonizační právní předpisy Unie;  
b) přijímání vhodných a přiměřených nápravných opatření hospodářskými subjekty v 
souvislosti s dodržováním uvedených předpisů a tohoto nařízení;  
c) přijímání vhodných a přiměřených opatření v případě, že hospodářský subjekt 
nepřijme nápravné opatření.  

Článek 11 
odst. 3 

Orgány dozoru nad trhem provádějí v rámci svých činností stanovených v odstavci 1 
tohoto článku v přiměřeném rozsahu vhodné kontroly vlastností výrobků, a to 
prostřednictvím kontrol dokladů a případně fyzických a laboratorních kontrol na 
základě odpovídajících vzorků, přičemž stanoví priority svých zdrojů a činností k 
zajištění účinného dozoru nad trhem a mají na zřeteli vnitrostátní strategie dozoru nad 
trhem uvedené v článku 13. Při rozhodování o tom, jaké kontroly provádět, u jakých 
typů výrobků a v jakém rozsahu, uplatňují orgány dozoru nad trhem přístup založený na 
rizicích s přihlédnutím k těmto faktorům: a) možná nebezpečí a případy nesouladu s 
předpisy spojené s danými výrobky, a je-li to dostupné, jejich výskyt na trhu; b) činnosti 
a operace pod kontrolou hospodářského subjektu; c) dosavadní případy nesouladu 
hospodářského subjektu s předpisy; d) vytváření rizikového profilu prováděné orgány 
určenými podle čl. 25 odst. 1, je-li to relevantní; e) stížnosti spotřebitelů a jiné 
informace obdržené od jiných orgánů, hospodářských subjektů, sdělovacích prostředků 
a z jiných zdrojů, které by mohly svědčit o nesouladu s předpisy. 

Článek 11 
odst. 5 

Pokud hospodářské subjekty předloží protokoly o zkouškách nebo osvědčení shody 
jejich výrobků s harmonizačními právními předpisy Unie, vydané subjektem 
posuzování shody akreditovaným podle nařízení (ES) č. 765/2008, orgány dozoru nad 
trhem je řádně zohlední.  
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Článek 11 
odst. 7 až 9 

7. Orgány dozoru nad trhem zavedou v souvislosti s výrobky, na které se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie, tyto postupy: a) postupy pro přijímání opatření na 
základě stížností nebo zpráv o otázkách týkajících se rizik nebo nesouladu s předpisy; 
b) postupy pro ověření toho, že hospodářské subjekty skutečně přijaly požadovaná 
nápravná opatření.  
8. Orgány dozoru nad trhem se za účelem zajištění komunikace a koordinace se svými 
protějšky v jiných členských státech aktivně účastní práce správních skupin pro správní 
spolupráci uvedených v čl. 30 odst. 2.   
9. Aniž je dotčen ochranný postup Unie podle příslušných harmonizačních právních 
předpisů Unie, považuje orgán dozoru nad trhem v jednom členském státě výrobky, 
které byly prohlášeny za nevyhovující na základě rozhodnutí orgánu dozoru nad trhem 
v jiném členském státě, rovněž za nevyhovující, pokud nedospěl na základě vlastního 
šetření a se zřetelem k případným podkladům, které mu poskytl hospodářský subjekt, k 
opačnému závěru. 

Článek 16 
odst. 5 

Pokud hospodářský subjekt nepřijme nápravná opatření uvedená v odstavci 3 nebo 
nadále trvá nesoulad s předpisy nebo riziko uvedené v odstavci 1, zajistí orgány dozoru 
nad trhem, aby byl výrobek stažen z oběhu nebo z trhu nebo bylo zakázáno či omezeno 
jeho dodávání na trh a aby o tom byly informovány veřejnost, Komise a ostatní členské 
státy. 

Článek 30 
odst. 2 

Zřizují se samostatné či společné skupiny pro správní spolupráci za účelem jednotného 
uplatňování harmonizačních právních předpisů Unie. Skupiny pro správní spolupráci se 
skládají ze zástupců vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem a případně i ze zástupců 
ústředních styčných úřadů.  
Schůze skupin pro správní spolupráci jsou určeny pouze pro zástupce orgánů dozoru 
nad trhem a Komisi.  
Příslušné zúčastněné strany, jako jsou organizace zastupující zájmy průmyslu, malých a 
středních podniků, spotřebitelů, zkušebních laboratoří normalizačních orgánů a subjektů 
posuzování shody na úrovni Unie, mohou být přizvány k účasti na schůzích skupiny pro 
správní spolupráci v závislosti na předmětu diskuse. 

   Článek 26 
odst. 3 

Pokud mají orgány dozoru nad trhem rozumné důvody se domnívat, že výrobek není v 
souladu s právními předpisy Unie, které se na něj vztahují, nebo že představuje vážné 
riziko, požádají orgány určené podle čl. 25 odst. 1 o pozastavení jeho propuštění do 
volného oběhu 

   Článek 34 
odst. 4 

Orgány dozoru nad trhem zadávají do informačního a komunikačního systému v 
souvislosti s výrobky dodanými na trh na jejich území, u nichž byla provedena důkladná 
kontrola souladu s předpisy, aniž je dotčen článek 12 směrnice 2001/95/ES a článek 20 
tohoto nařízení, a tam, kde je to relevantní, i v souvislosti s výrobky vstupujícími na trh 
Unie na jejich území, u nichž bylo propuštění do volného oběhu pozastaveno podle 
článku 26 tohoto nařízení, informace o:  
a) opatřeních podle čl. 16 odst. 5 přijatých příslušným orgánem dozoru nad trhem;  
b) protokolech o zkouškách, které tyto orgány provedly;  
c) nápravných opatřeních přijatých příslušnými hospodářskými subjekty;  
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d) snadno dostupných zprávách o zranění způsobených dotyčným výrobkem;  
e) případných námitkách vznesených členským státem v souladu s použitelným 
ochranným postupem stanoveným v harmonizačních právních předpisech Unie, které se 
vztahují na daný výrobek, a o veškerých následných opatřeních;  
f) případech, kdy zplnomocnění zástupci neplní čl. 5 odst. 2, jsou-li tyto informace 
dostupné;  
g) případech, kdy výrobce neplní čl. 5 odst. 1, jsou-li tyto informace dostupné. 

§ 5 odst. 1 úvodní 
věta zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Oprávnění a povinnosti orgánů dozoru při kontrole 
Orgán dozoru je kromě výkonu oprávnění vyplývajících 
z kontrolního řádu a z jiných právních předpisů při 
výkonu dozoru nad trhem s výrobky oprávněn 

 

32019R1020 Článek 14 
odst. 1 

Členské státy udělí svým orgánům dozoru nad trhem pravomoci k dozoru nad trhem, 
vyšetřování a vymáhání práva nezbytné pro uplatňování tohoto nařízení a 
harmonizačních právních předpisů Unie. 

32019/R1020 Článek 14 
odst. 4 písm. g) 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů, aby učinily vhodné kroky k ukončení 
nesouladu s předpisy nebo vyloučení rizika; 

§ 5 odst. 1 písm. a) 
bod 1. zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

vyžadovat od hospodářského subjektu  

informace o dodavatelském řetězci a o podrobnostech 
distribuční sítě, 

32019R1020  Článek 14 
odst. 4 písm. b) 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů, aby předložily relevantní informace o 
dodavatelském řetězci, o podrobnostech distribuční sítě, o množstvích výrobků na trhu 
a o jiných modelech výrobku, které mají stejné technické vlastnosti jako dotyčný 
výrobek, pokud jsou relevantní z hlediska souladu s platnými požadavky podle 
harmonizačních právních předpisů Unie; 

32019/R1020 Článek 14 
odst. 4 písm. g) 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů, aby učinily vhodné kroky k ukončení 
nesouladu s předpisy nebo vyloučení rizika; 

5 odst. 1 písm. a) 
bod 2. zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

informace o množství kontrolovaného výrobku na trhu a 
o jiných modelech výrobku, které mají stejné technické 
vlastnosti jako kontrolovaný výrobek, jsou-li relevantní 
ke zjištění souladu výrobku s požadavky stanovenými 
v předpisech v předpisech Evropské unie uvedených 
v příloze I nařízení o dozoru nad trhem nebo v právních 
předpisech, které je provádějí, uvedených v příloze 
k tomuto zákonu (dále jen „příslušný předpis“), 

32019R1020  Článek. 14 
odst. 4 písm. b) 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů, aby předložily relevantní informace o 
dodavatelském řetězci, o podrobnostech distribuční sítě, o množstvích výrobků na trhu 
a o jiných modelech výrobku, které mají stejné technické vlastnosti jako dotyčný 
výrobek, pokud jsou relevantní z hlediska souladu s platnými požadavky podle 
harmonizačních právních předpisů Unie; 

§ 5 odst. 1 písm. a) 
bod 3. zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

přístup k vestavěnému softwaru, je-li takový přístup 
nutný k posouzení souladu výrobku s požadavky 
stanovenými v příslušných předpisech, 

 

32019R1020  Článek 14 
odst. 4 písm. a) 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů, aby předložily relevantní dokumenty, 
technické specifikace, údaje nebo informace o souladu výrobku s předpisy a jeho 
technických aspektech, včetně přístupu k vestavěnému softwaru, pokud je takový 
přístup nutný pro posouzení souladu výrobku s příslušnými harmonizačními právními 
předpisy Unie, a to v jakékoli formě nebo formátu a bez ohledu na jejich paměťové 
médium nebo místo, kde jsou tyto dokumenty, specifikace, údaje nebo informace 
uloženy, a pořizovat nebo získávat jejich kopie; 

32019/R1020 Článek 14 
odst. 4 písm. g) 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů, aby učinily vhodné kroky k ukončení 
nesouladu s předpisy nebo vyloučení rizika; 

§ 5 odst. 1 písm. a) 
bod 4. zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

informace nutné ke zjištění vlastnictví internetové 
stránky, souvisejí-li tyto informace s předmětem dozoru, 

32019R1020  Článek 14 
odst. 4 písm. c) 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů, aby předložily relevantní informace 
potřebné ke zjištění vlastnictví webových stránek, pokud tyto informace souvisejí s 
předmětem šetření; 

32019/R1020 Článek 14 
odst. 4 písm. g) 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů, aby učinily vhodné kroky k ukončení 
nesouladu s předpisy nebo vyloučení rizika; 
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§ 5 odst. 1 písm. b) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

provádět zkoušky nebo zajistit provedení zkoušek 
výrobků k ověření jejich souladu s požadavky 
stanovenými v příslušných předpisech nebo posouzení 
rizika nebo získání důkazu, 

32019R1020  Článek 14 
odst. 4 písm. j) 

pravomoc získávat vzorky výrobků, a to i pod krycí identitou, a provádět kontrolu a 
zpětnou analýzu těchto vzorků za účelem zjištění nesouladu s předpisy a získávání 
důkazů; 

32019/R1020 Článek 14 
odst. 4 písm. g) 

pravomoc vyžadovat od hospodářských subjektů, aby učinily vhodné kroky k ukončení 
nesouladu s předpisy nebo vyloučení rizika; 

§ 5 odst. 2 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Orgán dozoru je oprávněn pro účely výkonu kontroly 
použít jakoukoli informaci, dokument, zjištění, 
prohlášení nebo jakýkoliv poznatek související 
s předmětem dozoru, a to bez ohledu na formát a nosič, 
na kterém jsou uloženy, nebo místo, kde jsou uloženy.  

32019R1020  Článek 14 
odst. 5 

Orgány dozoru nad trhem mohou pro účely svých šetření použít jako důkaz jakoukoli 
informaci, dokument, zjištění, prohlášení nebo jakékoli poznatky bez ohledu na formát 
a médium, na kterém jsou uloženy. 

§ 5 odst. 3 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Nesplňuje-li výrobek požadavky stanovené v příslušném 
předpisu, orgán dozoru uloží hospodářskému subjektu 
náhradu účelně vynaložených nákladů za provedené 
zkoušky, nakládání se vzorkem nebo jeho skladování. 

32019R1020  Článek 15 
odst. 1 

Úhrada nákladů orgánů dozoru nad trhem  
Členské státy mohou povolit svým orgánům dozoru nad trhem vymáhat od příslušného 
hospodářského subjektu úhradu plné výše nákladů svých činností v souvislosti s případy 
nesouladu s předpisy.  
 

§ 6 odst. 1 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Opatření k nápravě ukládaná orgány dozoru 
Orgán dozoru uloží hospodářskému subjektu opatření k 
nápravě, zjistí-li, že ačkoliv je výrobek používán 
v souladu se zamýšleným účelem nebo za podmínek, 
které lze rozumně předvídat, a je řádně instalován a 
udržován, není v souladu s požadavky stanovenými v 
příslušném předpisu nebo může ohrozit zdraví nebo 
bezpečnost uživatelů. 

32019R1020 Článek 16 
odst. 1 

Opatření dozoru nad trhem 
Orgány dozoru nad trhem přijmou vhodná opatření, pokud výrobek, na který se vztahují 
harmonizační právní předpisy Unie, je-li používán v souladu se svým zamýšleným 
účelem nebo za podmínek, které lze rozumně předvídat, a je-li řádně instalován a 
udržován: 
a) může ohrozit zdraví nebo bezpečnost uživatelů, nebo 
b) není v souladu s příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie. 

32019R1020 Článek 16 
odst.2 

Pokud orgány dozoru nad trhem učiní zjištění uvedené v odst. 1 písm. a) nebo b), 
neprodleně požádají příslušný hospodářský subjekt, aby přijal vhodná a přiměřená 
nápravná opatření s cílem ukončit daný nesoulad s předpisy nebo vyloučit dané riziko 
ve lhůtě, kterou stanoví. 

32019R1020 Článek 16 
odst. 5 

Pokud hospodářský subjekt nepřijme nápravná opatření uvedená v odstavci 3 nebo 
nadále trvá nesoulad s předpisy nebo riziko uvedené v odstavci 1, zajistí orgány dozoru 
nad trhem, aby byl výrobek stažen z oběhu nebo z trhu nebo bylo zakázáno či omezeno 
jeho dodávání na trh a aby o tom byly informovány veřejnost, Komise a ostatní členské 
státy. 

§ 6 odst. 2 písm. a) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

Opatřeními k nápravě jsou 

nařízení uvedení výrobku do souladu s požadavky 
stanovenými v příslušném předpisu včetně nápravy 
formálního nesouladu, 

 

32019R1020  Článek 16 
odst. 3 písm. a) 

Pro účely odstavce 2 mohou být nápravnými opatřeními, která má hospodářský subjekt 
přijmout, mimo jiné:  
 
uvedení výrobku do souladu s předpisy, včetně nápravy formálního nesouladu s 
předpisy vymezeného příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie, nebo 
zajištění toho, aby daný výrobek již nadále nepředstavoval riziko; 

§ 6 odst. 2 písm. b) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

nařízení odstranění rizika, které výrobek představuje, 32019R1020  Článek 16 
odst. 3 písm. a) 

uvedení výrobku do souladu s předpisy, včetně nápravy formálního nesouladu s 
předpisy vymezeného příslušnými harmonizačními právními předpisy Unie, nebo 
zajištění toho, aby daný výrobek již nadále nepředstavoval riziko; 
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§ 6 odst. 2 písm. c) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

zákaz dodání výrobku na trh, 32019R1020  Článek 16 
odst. 3 písm. b) 

zabránění dodání výrobku na trh 

§ 6 odst. 2 písm. e) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

nařízení stažení výrobku z trhu nebo oběhu a varování 
veřejnosti před rizikem, které výrobek představuje,  

32019R1020  Článek 16 
odst. 3 písm. c) 

okamžité stažení výrobku z trhu nebo z oběhu a varování veřejnosti před rizikem, které 
představuje 

§ 6 odst. 2 písm. f) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

nařízení zničení výrobku nebo jeho znehodnocení, 32019R1020  Článek 16 
odst. 3 písm. d) 

zničení výrobku nebo jiné jeho znehodnocení; 

§ 6 odst. 2 písm. g) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

nařízení opatření výrobku varováním v českém jazyce 
před rizikem, které výrobek může představovat,  

32019R1020  Článek 16 
odst. 3 písm. e) 

opatření výrobku vhodným, jasně formulovaným, snadno srozumitelným varováním 
před riziky, která může představovat, v jazyce nebo v jazycích, které určí členský stát, v 
němž je výrobek dodáván na trh; 

§ 6 odst. 2 písm. h) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

uložení předběžných podmínek pro dodání výrobku na 
trh, 

32019R1020  Článek 16 
odst. 3 písm. f) 

stanovení předběžných podmínek pro dodávání dotčeného výrobku na trh; 

§ 6 odst. 2 písm. i) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

uložení povinnosti neprodleně vhodným způsobem 
varovat ohroženého konečného uživatele v českém 
jazyce před rizikem plynoucím z výrobku,  

32019R1020  Článek 16 
odst. 3 písm. g) 

varování ohrožených konečných uživatelů, a to neprodleně a vhodným způsobem, 
mimo jiné zveřejněním zvláštních varování v jazyce nebo jazycích, které určí členský 
stát, v němž je výrobek dodáván na trh. 

§ 6 odst. 2 písm. j) 
zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky a o 
změně některých 
zákonů 

uložení povinnosti odstranit obsah internetové stránky 
nabízející výrobek, který není v souladu s požadavky 
stanovenými v příslušném předpisu nebo který 
představuje vážné riziko, nebo zobrazit varovné 
upozornění konečným uživatelům v okamžiku jejich 
přístupu do on-line rozhraní, nelze-li nápravy dosáhnout 
jinak.      

32019R1020  Článek 14 
odst. 4 písm. k) 

jestliže neexistují žádné jiné dostupné účinné prostředky, jak vyloučit vážné riziko, 
pravomoc:  
i) požadovat odstranění obsahu odkazujícího na související výrobky z on-line rozhraní 
nebo explicitní zobrazení varovného upozornění konečným uživatelům v okamžiku 
jejich přístupu do on-line rozhraní, nebo  
ii) pokud požadavek stanovený v bodě i) nebyl splněn, požadovat od poskytovatelů 
služeb informační společnosti, aby k tomuto on-line rozhraní omezili přístup, a to i 
požádáním třetí strany, aby učinila takováto opatření 

§ 6 odst. 3 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Nesplní-li hospodářský subjekt opatření podle odstavce 
2 písm. j) a nelze-li nápravy dosáhnout jinak, uloží 
orgán dozoru poskytovateli služby informační 
společnosti4), aby omezil přístup k on-line rozhraní nebo 
požádal třetí stranu o přijetí takového opatření.  

32019R1020 Článek 14 
odst. 4 písm. k) 

jestliže neexistují žádné jiné dostupné účinné prostředky, jak vyloučit vážné riziko, 
pravomoc:  
i) požadovat odstranění obsahu odkazujícího na související výrobky z on-line rozhraní 
nebo explicitní zobrazení varovného upozornění konečným uživatelům v okamžiku 
jejich přístupu do on-line rozhraní, nebo 
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______ 
4) § 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. 

ii) pokud požadavek stanovený v bodě i) nebyl splněn, požadovat od poskytovatelů 
služeb informační společnosti, aby k tomuto on-line rozhraní omezili přístup, a to i 
požádáním třetí strany, aby učinila takováto opatření 

§ 6 odst. 4 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

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

32019R1020  Článek 16 
odst. 4 

Nápravná opatření uvedená v čl. 3 písm. e), f) a g) mohou být vyžadována pouze v 
případech, kdy výrobek může představovat riziko pouze za určitých podmínek nebo 
pouze pro určité konečné uživatele. 

§ 7 odst. 2 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Současně s oznámením o zahájení řízení o uložení 
opatření k nápravě umožní orgán dozoru hospodářskému 
subjektu vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve lhůtě, 
která nesmí být kratší 10 pracovních dnů ode dne 
doručení oznámení. , 

32019R1020 Článek 18 
odst. 3 

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. 

§ 8 zákona o dozoru 
nad trhem s výrobky 
a o změně některých 
zákonů 

Používání informačního a komunikačního systému  
Ústřední styčný úřad, orgány dozoru a orgány Celní 
správy České republiky pro účely vzájemné komunikace 
a komunikace s ústředními styčnými úřady, orgány 
dozoru a celními orgány jiných členských států 
Evropské unie používají informační a komunikační 
systém podle čl. 34 nařízení o dozoru nad trhem.   

32019R1020  Článek 34 
odst. 1 

Komise vytvoří, dále rozvíjí a udržuje informační a komunikační systém pro 
shromažďování, zpracovávání a uchovávání strukturovaných informací o otázkách 
vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie s cílem zlepšit způsob sdílení údajů 
mezi členskými státy, mimo jiné i v případě žádostí o informace, čímž se docílí 
komplexního přehledu o činnostech, výsledcích a vývoji v oblasti dozoru nad trhem. K 
tomuto systému mají přístup Komise, orgány dozoru nad trhem, ústřední styčné úřady a 
orgány určené podle čl. 25 odst. 1. Komise vytvoří a udržuje veřejné rozhraní tohoto 
systému pro uživatele, v němž jsou poskytovány klíčové informace pro konečné 
uživatele o dozoru nad trhem. 

Článek 26 
odst. 4 

Oznámení podle odstavce 2 tohoto článku a žádosti podle odstavce 3 tohoto článku 
mohou být podány prostřednictvím informačního a komunikačního systému uvedeného 
v článku 34, mimo jiné za použití elektronického rozhraní mezi tímto systémem a 
systémy používanými celními orgány, je-li dostupné. 

   Článek 16 
odst. 6 

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

§ 9 odst. 1 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Oznamovací povinnost 
Orgán dozoru oznámí Ministerstvu průmyslu a obchodu 
výrobek představující vážné riziko a uložení opatření k 
nápravě týkající se tohoto výrobku. To platí i v případě 
dobrovolného opatření k nápravě, které přijme 
hospodářský subjekt a o němž orgán dozoru obdrží 
informaci. 
 

32019R1020  Článek 20 
odst. 1 

Systém pro rychlou výměnu informací  
Pokud orgán dozoru nad trhem přijme opatření podle článku 19 nebo se chystá je 
přijmout a má za to, že důvody, které k přijetí opatření vedly, nebo účinky opatření 
přesahují území jeho členského státu, okamžitě toto opatření oznámí Komisi v souladu s 
odstavcem 4 tohoto článku. Orgán dozoru nad trhem rovněž neprodleně uvědomí 
Komisi o změně nebo zrušení takového opatření. 

Článek 19 
odst. 1 

Výrobky, které představují vážné riziko  
Orgány dozoru nad trhem zajišťují, aby výrobky, které představují vážné riziko, byly 
staženy z trhu nebo z oběhu, pokud nejsou k dispozici jiné účinné prostředky k 
vyloučení tohoto vážného rizika, nebo aby bylo zakázáno jejich dodávání na trh. 
Orgány dozoru nad trhem tento krok neprodleně oznámí Komisi v souladu s článkem 
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20. 

§ 9 odst. 2 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Pro oznámení výrobku podle odstavce 1 se použije 
postup podle jiného právního předpisu3).   
_________ 
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.      

32019R1020 Článek 20 
odst. 4 

Pro účely odstavců 1, 2 a 3 tohoto článku se použije systém pro rychlou výměnu 
informací (dále jen „systém RAPEX“) stanovený článkem 12 směrnice 2001/95/ES. 
Ustanovení čl. 12 odst. 2, 3 a 4 uvedené směrnice se použijí obdobně. 

Článek 19 
odst. 1 

Výrobky, které představují vážné riziko 
Orgány dozoru nad trhem zajišťují, aby výrobky, které představují vážné riziko, byly 
staženy z trhu nebo z oběhu, pokud nejsou k dispozici jiné účinné prostředky k 
vyloučení tohoto vážného rizika, nebo aby bylo zakázáno jejich dodávání na trh. 
Orgány dozoru nad trhem tento krok neprodleně oznámí Komisi v souladu s článkem 
20. 

§ 10 odst. 2 zákona 
o dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Generální ředitelství cel předává Evropské komisi a 
ústřednímu styčnému úřadu informace podle čl. 25 odst. 
6 přímo nařízení o dozoru nad trhem.  

32019R1020  Článek 25 
odst. 6 

Do 31. března každého roku předloží členské státy Komisi podrobné statistické údaje o 
kontrolách výrobků podléhajících právu Unie, které v průběhu předchozího 
kalendářního roku provedly orgány určené podle odstavce 1. Tyto statistické údaje 
zahrnují počet zásahů v oblasti kontroly takových výrobků ve vztahu k bezpečnosti 
výrobků a souladu výrobků s předpisy. 

§ 10 odst. 3 zákona 
o dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Má-li celní úřad podezření, že výrobek, u kterého je 
navrženo propuštění do celního režimu volného oběhu, 
není možné do tohoto celního režimu propustit z důvodu 
nesouladu s požadavky stanovenými v příslušném    
předpisu nebo z důvodu vážného rizika pro zdraví nebo 
bezpečnost konečného spotřebitele nebo pro jiný veřejný 
zájem, oznámí to orgánu dozoru. Toto oznámení 
obsahuje údaje uvedené v odstavci 1, popis podezření a 
související doklady 

32019R1020 Článek 26 
odst. 2 

Orgány určené podle čl. 25 odst. 1 neprodleně oznámí orgánům dozoru nad trhem každé 
pozastavení propuštění podle odstavce 1 tohoto článku. 

§ 11 zákona o 
dozoru nad trhem 
s výrobky a o změně 
některých zákonů 

Přestupky 
(1) Hospodářský subjekt se dopustí přestupku 
tím, že  
b) v rozporu s čl. 7 odst. 1 nařízení o dozoru nad trhem 
nespolupracuje s orgánem dozoru na opatřeních 
vedoucích k odstranění nebo zmírnění rizika výrobku, 
který dodává na trh, nebo 
(2) Hospodářský subjekt uvedený v čl. 4 odst. 1 
a 2 nařízení o dozoru nad trhem se dopustí přestupku 
tím, že  
a) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. a) nařízení o 
dozoru nad trhem neověří, že bylo vypracováno EU 
prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku 
a technická dokumentace, nebo neuchová toto 

32019R1020 Článek 41 
odst. 1 
 
 

Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto nařízení a harmonizačních právních 
předpisů Unie uvedených v příloze II, které ukládají hospodářským subjektům 
povinnosti, a přijmou veškerá opatření nezbytná k zajištění jejich uplatňování v souladu 
s vnitrostátním právem. 
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prohlášení o shodě nebo o vlastnostech výrobku po dobu 
stanovenou v příslušném předpisu, 
b) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. b) nařízení o 
dozoru nad trhem 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) nařízení o 
dozoru nad trhem neinformuje orgán dozoru v případě 
důvodného podezření, že výrobek představuje riziko,  
d) v rozporu s čl. 4 odst. 3 písm. d) nařízení o 
dozoru nad trhem nezajistí přijetí okamžitých opatření 
k odstranění nesouladu výrobku s požadavky 
stanovenými v příslušném předpisu nebo k odstranění 
nebo zmírnění rizika, které výrobek představuje, nebo   
e) v rozporu s čl. 4 odst. 4 nařízení o dozoru nad 
trhem neuvede na výrobku nebo na jeho obalu, na balíku 
nebo v průvodním dokladu své jméno, zapsaný 
obchodní název nebo zapsanou ochrannou známku nebo 
kontaktní údaje, včetně poštovní adresy. 
(3) Hospodářský subjekt uvedený v čl. 4 
odst. 2 písm. c) nařízení o dozoru nad trhem se dopustí 
přestupku tím, že v rozporu s čl. 5 odst. 1 nařízení o 
dozoru nad trhem neposkytne orgánu dozoru kopii 
pověření.  
(4) Poskytovatel služeb informační 
společnosti4) se dopustí přestupku tím, že  
a)  v rozporu s čl. 7 odst. 2 nařízení o dozoru nad 
trhem nespolupracuje s orgánem dozoru, nebo 
b)  nesplní opatření uložené orgánem dozoru podle 
§ 6 odst. 3. 
 

Článek 41 
odst. 2 

Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující.  

  

§ 20 zákona o 
dozoru nad trhem s 
výrobky a o změně 
některých zákonů 

Tento zákona nabývá účinnosti dnem 16. července 2021. 
 

32019R1020 Článek 44 Použije se ode dne 16. července 2021. 

 
Číslo předpisu EU (kód celex) Název předpisu EU 
32019R1020 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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