
PLATNÉ ZNĚNÍ ZÁKONŮ DOTČENÝCH ČÁSTÍ DRUHOU AŽ DEVÁTOU VLÁDNÍHO 
NÁVRHU ZÁKONA O DOZORU NAD TRHEM S VÝROBKY A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH 

SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONŮ (ZÁKON O DOZORU NAD TRHEM S VÝROBKY) 

 

Změna zákona o ochraně spotřebitele 

 

§ 23 
 

Dozor nad ochranou spotřebitele  
… 

(13) Česká obchodní inspekce provádí dozor nad dodržováním povinností nebo požadavků 
stanovených přímo použitelným předpisem Evropské unie, který upravuje názvy textilních vláken a 
související označování materiálového složení textilních výrobků31). Postup při provádění dozoru se 
řídí též přímo použitelným předpisem Evropské unie, kterým se stanoví požadavky na dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh32).  
_____ 

32) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh, a kterým se 
zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93.  
  
 

 

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky 

 

§ 18  
 

Dozor 
 
  

 (1) Dozor nad tím, zda stanovené výrobky jsou uváděny a dodávány na trh nebo do provozu 
v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem, zda jsou stavební výrobky s označením CE 
uváděny a dodávány na trh v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, zda 
hospodářské subjekty plní své povinnosti stanovené tímto zákonem a přímo použitelným předpisem 
pro stavební výrobky, a zda výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE podle přímo 
použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo jiným stanoveným označením podle tohoto 
zákona, provádí Česká obchodní inspekce4), nebo v rozsahu stanoveném zvláštními právními 
předpisy  
  
a) Český báňský úřad4a),  
  
b) Drážní úřad4b),  
  
c) popřípadě další úřad, pokud tak zvláštní zákon stanoví  
 (dále jen „orgány dozoru“).  
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 (2) Orgány dozoru mohou  
  
a) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky plní požadavky 
tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky; provedení těchto rozborů se 
zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, že výrobek nesplňuje 
požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, hradí náklady na 
provedení rozboru kontrolovaná osoba,  
  
b) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny 
a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření k nápravě,  
  
c) uložit kontrolovaným osobám povinnost bezodkladně informovat o nebezpečí osoby, které by 
mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku.  
  
 (3) Orgán dozoru může, má-li důvodné pochybnosti, že stanovený výrobek nesplňuje 
technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b), požadovat 
od autorizované osoby informace a dokumenty, týkající se posuzování shody tohoto výrobku, včetně 
certifikátu vydaného podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1, technické dokumentace a protokolů o 
zkouškách. Kromě toho může dát orgán dozoru autorizované osobě podnět, aby přezkoumala 
certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1. V případě, že se prokáže, že stanovený výrobek 
nesplňuje požadavky podle věty první, orgán dozoru oznámí tuto skutečnost příslušné autorizované 
osobě. Zároveň jí může uložit, aby odebrala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1.  
  
 (4) Má-li orgán dozoru důvodné pochybnosti, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje 
požadavky stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, může požadovat od 
příslušného oznámeného subjektu informace a dokumenty, týkající se posouzení a ověření stálosti 
vlastností tohoto výrobku, včetně vydaného osvědčení, technické dokumentace a protokolů o 
zkouškách. Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky 
podle odstavce 1, informuje o tom oznámený subjekt, který se podílel na posouzení a ověření stálosti 
vlastností tohoto výrobku.  
  
 (5) Pokud se v přímo použitelném předpisu pro stavební výrobky mluví o příslušném 
vnitrostátním orgánu16), je tímto orgánem v České republice orgán dozoru.  
  
____________________ 
 
  
1a) 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.  
  
4) Zákon č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, ve znění pozdějších předpisů.  
  
4a) Zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů.  
  
4b) Zákon č. 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů.  
  
16) Čl. 11 až 14 a čl. 43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 
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§ 18a 

Ochranná opatření 

  (1) Pokud orgán dozoru má důvodné podezření, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto 
zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, zakáže uvádění na trh, uvádění do 
provozu nebo distribuci výrobku nebo série výrobku po dobu potřebnou k provedení kontroly. 

  (2) Orgán dozoru oznámí uložení opatření podle odstavce 1 ústně kontrolované osobě a 
neprodleně o něm učiní písemný záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, 
může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu, nebo je může podat písemně nejpozději 
do 10 dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba se záznamem seznámena. Orgán dozoru rozhodne 
o podaných námitkách bezodkladně. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí 
kontrolované osobě. Proti rozhodnutí o námitkách není přípustné odvolání. 

  (3) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo 
použitelného předpisu pro stavební výrobky nebo se jedná o výrobek, který je neoprávněně opatřen 
označením CE nebo jiným stanoveným označením podle tohoto zákona nebo přímo použitelného 
předpisu pro stavební výrobky, rozhodne o zákazu uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuce 
takovéhoto výrobku. Pokud pominou důvody pro uložení zákazu, orgán dozoru rozhodne o jeho 
změně nebo zrušení. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. 

  (4) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek nebo série výrobku představuje ohrožení 
oprávněného zájmu, orgán dozoru rozhodne o stažení výrobku nebo série výrobku z trhu nebo z 
oběhu. Orgán dozoru může současně, pokud je to nutné, nařídit zničení výrobku nebo série výrobku 
nebo nařídit jinou formu znehodnocení. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný 
účinek. 

  (5) V případě uložení opatření podle odstavce 3 nebo 4 orgán dozoru uvede v odůvodnění 
rozhodnutí vždy též konkrétní důvody pro uložení opatření, které jsou pro stanovený výrobek 
vymezeny nařízením vlády. 

 

§ 18b 

Oznamovací povinnost 

  (1) Orgány dozoru jsou povinny oznámit Ministerstvu přijetí opatření týkající se výrobku nebo 
série výrobku v případech, kdy výrobek představuje vážné riziko4e). To platí i v případě opatření, 
které přijme kontrolovaná osoba z vlastní iniciativy a orgán dozoru obdrží informaci o tomto opatření. 

  (2) Informace poskytované Ministerstvu obsahují veškeré dostupné podrobnosti, zejména 
údaje nezbytné pro identifikaci výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, ohrožení, které 
výrobek představuje, povahu a trvání opatření přijatého orgánem dozoru a popřípadě informace o 
dobrovolném opatření přijatým kontrolovanou osobou. 
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  (3) Pokud ohrožení podle odstavce 1 přesáhne území České republiky, Ministerstvo je 
povinno neprodleně informovat o výskytu takového výrobku Komisi Evropských společenství. 

  (4) Obdrží-li Ministerstvo od Komise Evropských společenství informaci o přijetí opatření 
vůči výrobku nebo sérii výrobků představujícím vážné riziko, předá tyto informace bez zbytečného 
odkladu orgánům dozoru k dalšímu postupu. 

  (5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavců 1 až 3 se obdobně použije 
zvláštní právní předpis upravující postupy, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných 
nepotravinářských výrobků4f). 

  (6) Zaměstnanci příslušných ministerstev a orgánů dozoru jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o informacích týkajících se výrobků a získaných v rámci jejich působnosti, s výjimkou 
informací, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a v zájmu 
zajištění účinné kontroly trhu a činnosti orgánů dozoru. 

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

____________________  

4e) Čl. 20 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. 

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

 

§ 18c 

Poskytování informací o stavebních výrobcích s označením CE 

 (1) Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky 
stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, anebo že tento výrobek představuje 
ohrožení oprávněného zájmu, a nesoulad může ohrozit také oprávněné zájmy subjektů v členských 
státech Evropské unie, informuje o tom Evropskou komisi a příslušné orgány členských států 
Evropské unie. 

  (2) Pokud orgán dozoru přijme vůči stavebnímu výrobku s označením CE opatření podle § 18 
odst. 3 nebo 4, neprodleně o tom informuje Evropskou komisi a příslušné orgány členských států 
Evropské unie. 

  (3) Rozsah informací poskytovaných podle odstavců 1 a 2 stanoví přímo použitelný předpis 
pro stavební výrobky. 

  (4) Obdrží-li orgán dozoru od Evropské komise nebo příslušného orgánu členského státu 
Evropské unie oznámení o přijetí opatření vůči stavebnímu výrobku s označením CE, předá toto 
oznámení neprodleně Ministerstvu. Společně s tímto oznámením poskytne orgán dozoru Ministerstvu 
všechny informace o nesouladu tohoto výrobku s požadavky, stanovenými přímo použitelným 
předpisem pro stavební výrobky, jež má k dispozici, a informuje ho o všech opatřeních, která v 
souvislosti s tímto výrobkem již přijal. Ministerstvo poskytne tyto informace společně s případnými 
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námitkami vůči opatřením, která byla přijata příslušnými orgány jiných členských států Evropské 
unie, neprodleně Evropské komisi a příslušným orgánům členských států Evropské unie. 

 

Změna zákona o hnojivech 

§ 13a 

Oznamovací povinnost 

  (1) V případě, že Ústav přijme nebo hodlá přijmout opatření podle § 13 odst. 1 písm. b), 
týkající se hnojiva představujícího vážné riziko16d), informuje o tom Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, které postupuje v souladu s nařízením Evropské unie upravujícím akreditaci a dozor nad 
trhem 16e). To platí i v případě opatření, které přijme kontrolovaná osoba z vlastní iniciativy a Ústav 
obdrží informaci o tomto opatření. 

 (2) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavce 1 se obdobně použije 
zvláštní právní předpis upravující postup, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných 
nepotravinářských výrobků16f). 

____________________   

16d) Čl. 20 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. 

16e) Čl. 22 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008. 

16f) Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných 
nepotravinářských výrobků. 

 

Změna zákona o hospodaření energií 

§ 12a 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

… 

(2) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku dále tím, že 

a) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 

1. poruší některou z povinností podle § 8 odst. 2, 

2. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování nezajistí, 
aby k výrobkům uváděným na trh byly bezplatně poskytnuty energetické štítky a informační listy 
výrobku, 
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3. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování neuvede v 
informačním listu výrobku nebo na energetickém štítku údaje podle přímo použitelného předpisu 
Unie upravujícího požadavky na štítkování, 

4. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování na žádost 
obchodníků bezplatně neposkytne do 5 pracovních dnů od podání žádosti energetické štítky a 
informační listy výrobků v tištěné podobě, 

5. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování nezajistí, 
aby údaje na energetických štítcích a v informačních listech výrobků, které poskytuje, byly přesné, 
nebo nevyhotoví technickou dokumentaci, která umožní přesnost posoudit, 

6. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování uvede na 
trh výrobky navržené tak, aby byla výkonnost modelu výrobku spojeného se spotřebou energie ve 
zkušebních podmínkách automaticky uzpůsobena za účelem vylepšení kteréhokoliv z údajů 
uvedených na energetickém štítku nebo informačním listu výrobku nebo obsažených v dokumentaci 
poskytované spolu s výrobkem, 

7. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování před 
uvedením modelu výrobku na trh nezanese do databáze výrobků informace uvedené v příloze I 
přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování, 

8. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování do 30. 
června 2019 nezanese do databáze výrobků úplné a pravdivé informace uvedené v příloze I přímo 
použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na štítkování, a to informaci o modelu výrobku 
spojeného se spotřebou energie, pokud tento výrobek je uveden na trh od 1. srpna 2017 do 1. ledna 
2019, 

9. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování neuchová 
po uvedení posledního kusu modelu výrobku spojeného se spotřebou energie na trh informace 
týkající se tohoto modelu v části databáze výrobků po dobu 15 let, nebo 

10. v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování 
neposkytne energetický štítek se změněnou stupnicí způsobem a v termínech uvedených v přímo 
použitelném předpise Unie upravujícím požadavky na štítkování, 

b) jako obchodník obchodující s výrobky spojenými se spotřebou energie uvedenými v § 8 odst. 1 v 
rozporu s přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování 

1. u výrobku, na nějž se vztahuje přímo použitelný předpis Unie upravující požadavky na 
štítkování, viditelným způsobem nevystaví dodavatelem poskytnutý nebo jinak zpřístupněný štítek, 

2. si nevyžádá štítek nebo štítek se změněnou stupnicí od dodavatele, pokud štítek nebo štítek se 
změněnou stupnicí nemá, 

3. nezpřístupní zákazníkům informační list výrobku, nebo 
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4. nenahradí u výrobku spojeného se spotřebou energie vystaveného v obchodě nebo na internetu 
energetický štítek energetickým štítkem se změněnou stupnicí v termínu uvedeném v přímo 
použitelném předpise Unie upravujícím požadavky na štítkování nebo jej zpřístupní dříve, 

c) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nebo jako 
obchodník obchodující s těmito výrobky v rozporu s přímo použitelným předpisem Unie 
upravujícím požadavky na štítkování 

1. neodkazuje ve všech reklamách nebo propagačních technických materiálech vztahujících se k 
určitému modelu výrobku na třídu energetické účinnosti daného výrobku nebo na rozpětí tříd 
energetické účinnosti, nebo 

2. z vlastního podnětu nebo na pokyn orgánů dozoru nad trhem nepřijme okamžitá nápravná 
opatření v případě nesouladu s požadavky, které jsou stanoveny přímo použitelným předpisem 
upravujícím požadavky na štítkování a za které nese odpovědnost, nebo 

3. u výrobků, na něž se vztahuje přímo použitelný předpis upravující požadavky na štítkování, 
poskytuje nebo vystavuje jiné energetické štítky, značky, symboly nebo nápisy, které nesplňují 
požadavky přímo použitelného předpisu upravujícího požadavky na štítkování a které mohou 
uvádět zákazníky v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo jiných zdrojů 
během jejich používání, 

d) jako výrobce, jeho zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu 
výrobky spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 
8a odst. 2, 

e) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce uvádějící na trh nebo do provozu výrobky 
spojené se spotřebou energie uvedené v § 8a odst. 1 poruší některou z povinností podle § 8a odst. 
3,. 

f) jako dodavatel výrobků spojených se spotřebou energie uvedených v § 8 odst. 1 nesplní opatření 
podle § 13c odst. 2 písm. c), d) nebo e), nebo 

g) jako výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce výrobků spojených se spotřebou energie 
uvedených v § 8a odst. 1 nesplní opatření podle § 13c odst. 2 písm. c), d) nebo e). 

 

§ 13c 

 (1) Státní energetická inspekce je oprávněna 

a) informovat objednatele písemné zprávy o provedeném energetickém auditu, energetickém posudku 
nebo průkazu, objednatele zprávy o kontrole systému vytápění a kombinovaného systému vytápění a 
větrání nebo objednatele zprávy o kontrole systému klimatizace a kombinovaného systému 
klimatizace a větrání o spáchání přestupku energetickým specialistou podle § 12 odst. 1 písm. m) 
bodu 1, 2, 3 nebo 4 nebo § 12a odst. 1 písm. m) bodu 1, 2, 3 nebo 4, 
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b) na základě výzvy ministerstva při vyhodnocování Plánu renovace budov ústředních institucí 
rozhodovat o povinnosti provést opatření navržená energetickým auditem provedeným podle § 9 odst. 
3 a o lhůtách, 

c) kontrolovat, zda příjemci dotací v rámci programů podpory ze státních nebo evropských finančních 
prostředků anebo z finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových 
plynů splňují podmínky a účel poskytované dotace, 

d) ověřovat úspory energie plynoucí z energetických služeb a dalších opatření ke zvýšení účinnosti 
užití energie včetně stávajících vnitrostátních opatření ke zvýšení účinnosti užití energie, 

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

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

 (2) Státní energetická inspekce zajišťuje dozor nad tím, zda jsou výrobky spojené se spotřebou 
energie uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány v souladu s požadavky stanovenými 
tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na štítkování a 
přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na ekodesign. V této souvislosti je Státní 
energetická inspekce oprávněna  

a) vyžádat si od kontrolovaných osob veškeré informace potřebné k posouzení souladu výrobků 
spojených se spotřebou energie s požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Unie 
upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky 
na ekodesign, 

b) převzít na náklad kontrolovaných osob potřebné vzorky výrobků spojených se spotřebou energie 
k posouzení, zda tyto výrobky splňují požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu 
Unie upravujícího požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího 
požadavky na ekodesign, 

c) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky spojené se spotřebou 
energie plní požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Unie upravujícího 
požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign; 
provedení těchto rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, 
že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu Unie upravujícího 
požadavky na štítkování a přímo použitelného předpisu Unie upravujícího požadavky na ekodesign, 
hradí náklady na provedení rozboru kontrolovaná osoba, 

d) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny 
a škodlivé následky nebo aby neprodleně provedly nezbytná opatření k nápravě,  

e) nařídit omezení nebo zákaz uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuci výrobku spojeného 
se spotřebou energie do doby, než je odstraněn protiprávní stav, 

f) nařídit stažení nevyhovujícího výrobku spojeného se spotřebou energie z trhu; současně může 
Státní energetická inspekce nařídit zničení výrobku spojeného se spotřebou energie nebo nařídit jeho 
znehodnocení,  
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g) oznámit opatření přijatá podle písmen e) a f) neprodleně Evropské komisi a ostatním členským 
státům Evropské unie. 

(2) Státní energetická inspekce vykonává dozor nad tím, zda jsou výrobky spojené se 
spotřebou energie uváděny na trh, do provozu nebo dále distribuovány v souladu s požadavky 
stanovenými tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky 
na štítkování a přímo použitelným předpisem Unie upravujícím požadavky na ekodesign.  

 (3) Státní energetická inspekce shromažďuje a vyhodnocuje připomínky spotřebitelů a jiných 
dotčených stran týkající se shody výrobků spojených se spotřebou energie.  

 (4) Pokud Státní energetická inspekce zahajuje kontrolu na návrh ministerstva, je povinna ho 
seznámit s výsledky šetření. 

 (5) Rozhodnutí v prvním stupni vydává územní inspektorát. O odvolání proti rozhodnutí 
územního inspektorátu rozhoduje ústřední inspektorát. 

 (6) Odvolání proti rozhodnutí o opatření podle odstavce 2 písm. e) a f) nemá odkladný účinek. 

 

Změna zákona o obecné bezpečnosti výrobků 

§ 8a 

Systém pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích 

(1) Ministerstvo průmyslu a obchodu je národním kontaktním místem pro systém pro 
rychlou výměnu informací (dále jen „národní kontaktní místo“) o výrobcích, které nejsou 
potravinou, krmivem nebo léčivým přípravkem (dále jen „nepotravinářský výrobek“), 
představujících vážné riziko pro spotřebitele.  

(2) Národní kontaktní místo a orgány dozoru tvoří vnitrostátní síť pro systém pro 
rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích Evropské unie. Činnost vnitrostátní 
sítě organizuje národní kontaktní místo. Orgány dozoru jsou povinny s národním kontaktním 
místem spolupracovat. 

(3) Při zajišťování činnosti systému pro rychlou výměnu informací 
o nepotravinářských výrobcích Evropské unie se postupuje podle pokynů Evropské komise pro 
řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací o nepotravinářských výrobcích16).  

________________________ 
16) Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/417 ze dne 8. listopadu 2018, kterým se stanoví 
pokyny pro řízení systému Evropské unie pro rychlou výměnu informací „RAPEX“ zřízeného 
podle článku 12 směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a jeho systému 
oznamování. 

 

§ 9 

Oznamovací povinnost 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/4LBSBWSFPXSA)



  (1) Orgány dozoru jsou povinny oznámit výskyt nebezpečného nepotravinářského výrobku 
Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen "ministerstvo"). Ministerstvo je odpovědné za zajištění 
systému pro rychlou výměnu informací Evropských společenství (RAPEX) v situacích vážného a 
bezprostředního rizika pro bezpečnost a ochranu zdraví spotřebitelů plynoucího z výrobků, které 
nejsou potravinou9a) (dále jen "nepotravinářské výrobky"). 

(1) Orgán dozoru je povinen oznámit zjištění o výskytu nebezpečného nepotravinářského 
výrobku národnímu kontaktnímu místu.   

(2) Pokud riziko plynoucí z nebezpečného nepotravinářského výrobku může přesáhnout území 
České republiky, ministerstvo národní kontaktní místo je povinno neprodleně informovat o výskytu 
takového výrobku Komisi. 

  (3) Pokud ministerstvo národní kontaktní místo obdrží od Komise rozhodnutí o výskytu 
nebezpečného nepotravinářského výrobku mimo území České republiky, avšak v rámci Evropské 
unie, oznámí je bez zbytečného odkladu příslušnému orgánu dozoru, který ve lhůtě do 20 
kalendářních dnů zakáže uvedení výrobku na trh nebo do oběhu nebo nařídí stažení takového výrobku 
z trhu nebo z oběhu, pokud v rozhodnutí Komise není stanovena odlišná lhůta. 

  (4) K zajištění fungování systému rychlé výměny informací podle odstavce 1 § 8a stanoví 
vláda svým nařízením postupy, obsah a formu informace o výskytu nepotravinářských výrobků, které 
jsou nebezpečné. 

  (5) Ustanovení odstavců 1 až 4 se nevztahuje na léčiva a na oznamování nežádoucích příhod 
zdravotnických prostředků podle zvláštních předpisů.9b) 

  (6) Zaměstnanci příslušných ministerstev a orgánů dozoru jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost o informacích získaných v rámci jejich působnosti v oblasti obecné bezpečnosti výrobků, 
s výjimkou informací, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů 
a v zájmu zajištění účinné kontroly trhu a činnosti orgánů dozoru. 

 ____________________  

9a) § 2 zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých 
souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 306/2000 Sb. 

9b) Zákon č. 123/2000 Sb. 

 

§ 12 

Informační povinnost 

  (1) Ministerstvo průmyslu a obchodu informuje Komisi o tom, které orgány jsou stanoveny 
jako odpovědné za provádění dozoru nad trhem. 

  (2) Ministerstvo financí jako ústřední orgán státní správy pro poplatky a clo14) informuje 
Komisi o 

a) podrobnostech označování a o průvodní dokumentaci výrobků, které budou podléhat kontrole, a 
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b) určení specializovaných míst pro kontroly určitého zboží při celním řízení, pokud bude rozhodnuto 
o nezbytnosti takového postupu. 

____________________  

14) Zákon č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 

Změna zákona o obalech 

 

§ 35 

Krajské hygienické stanice 

 Krajské hygienické stanice (Hygienická stanice hlavního města Prahy) kontrolují plnění 
povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a 
opakovaného použití v případě obalů kosmetických prostředků;24) při zjištění porušení těchto 
povinností ukládají ochranná opatření, opatření k nápravě opatření k nápravě podle zákona o 
dozoru nad trhem s výrobky a správní tresty za jejich porušení. 

 

§ 36 

Česká obchodní inspekce 

 Česká obchodní inspekce 

a) kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich 
označování a opakovaného použití, s výjimkou obalů kosmetických prostředků,24) obalů, které 
přicházejí do přímého styku s potravinami, obalů léčivých přípravků10) a obalů surovin pro přípravu 
humánních léčivých přípravků,10) 

b) kontroluje zajištění zpětného odběru osobami, které uvádějí obaly nebo balené výrobky na trh nebo 
do oběhu prodejem spotřebiteli; tyto osoby jsou povinny jí na žádost prokázat způsob zajištění 
zpětného odběru, 

c) kontroluje zajištění prodeje nápojů ve vratných zálohovaných obalech u právnických osob nebo 
fyzických osob oprávněných k podnikání, které uvádějí balené nápoje na trh nebo do oběhu prodejem 
spotřebiteli,  

d) v případě zjištění porušení povinností při kontrole podle písmene a), b) nebo c) ukládá ochranná 
opatření, opatření k nápravě opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky a 
správní tresty za jejich porušení. 

  

§ 37 
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Státní zemědělská a potravinářská inspekce 

 Státní zemědělská a potravinářská inspekce27) kontroluje plnění povinností týkajících se 
prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě 
obalů, které přicházejí do přímého styku s potravinami; při zjištění porušení těchto povinností ukládá 
ochranná opatření, opatření k nápravě opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem 
s výrobky a pokuty. 

 

§ 38 

Státní ústav pro kontrolu léčiv 

 

 Státní ústav pro kontrolu léčiv kontroluje plnění povinností týkajících se prevence, uvádění 
obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití v případě obalů humánních 
léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu humánních léčivých přípravků; při zjištění porušení 
těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě opatření k nápravě podle zákona o 
dozoru nad trhem s výrobky a pokuty. 

 

§ 39 

Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv 

 Ústav pro státní kontrolu veterinárních biopreparátů a léčiv kontroluje plnění povinností 
týkajících se prevence, uvádění obalů na trh nebo do oběhu, jejich označování a opakovaného použití 
v případě obalů veterinárních léčivých přípravků a obalů surovin pro přípravu veterinárních léčivých 
přípravků; při zjištění porušení těchto povinností ukládá ochranná opatření, opatření k nápravě 
opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky a pokuty. 

 

§ 43 

Ochranná opatření a opatření k nápravě 

 (1) Nestanoví-li zvláštní právní předpis jinak, může příslušný správní úřad při zjištění 
porušení povinností podle tohoto zákona podle povahy a závažnosti tohoto porušení 

a) zakázat do zjednání nápravy uvádět na trh nebo do oběhu obaly nebo výrobky v obalech, které 
nesplňují požadavky stanovené v § 4 odst. 1 písm. a), b) nebo c), § 6 nebo § 10 odst. 1, nebo pozastavit 
uvádění takových obalů nebo výrobků na trh nebo do oběhu, 

b) uložit povinnost bezodkladně informovat osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí 
plynoucímu z nesplnění požadavků uvedených v písmenu a), o tomto nebezpečí, 

c) zakázat autorizované společnosti poskytovat sdružené plnění, pokud nesplní povinnost stanovenou 
v § 10, § 21 odst. 1 písm. f) nebo g) nebo § 21b odst. 6. 
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  (2) Odvolání proti zákazu nebo pozastavení podle odstavce 1 nemá odkladný účinek. 

  (3) Osobě, která nesplní povinnost podle § 10 nebo 12, uloží Česká inspekce životního 
prostředí opatření k nápravě za podmínek stanovených tímto zákonem. 

  (4) Příslušným správním úřadem podle odstavců 1 až 3 je orgán příslušný k uložení 
ochranného opatření nebo opatření k nápravě podle § 35 až 40. 

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

 

§ 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 tohoto opatření postupuje Česká inspekce 
životního prostředí podle zákona o dozoru nad trhem s výrobky obdobně. 

(2) Odvolání proti rozhodnutí o uložení opatření podle odstavce 1 nemá odkladný 
účinek. 

 

 

Změna zákona o pyrotechnice 

 

§ 56  
 

Postup České obchodní inspekce při kontrole pyrotechnických výrobků  
 
 (1) Pokud Česká obchodní inspekce v rámci výkonu kontroly podle § 55 odst. 2 zjistí, že 
pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem, uloží neprodleně 
hospodářskému subjektu nebo osobě s odbornou způsobilostí, aby přijaly vhodná nápravná opatření 
k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu s těmito požadavky, nebo k jeho stažení z trhu nebo 
z oběhu ve lhůtě stanovené Českou obchodní inspekcí, která je přiměřená povaze rizika.  
  
 (2) Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně všech dotčených 
pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.  
 

§ 56 

Ukládání opatření Českou obchodní inspekcí 

(1) Pokud Česká obchodní inspekce v rámci výkonu činnosti podle § 55 odst. 2 zjistí, že 
pyrotechnický výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem, uloží hospodářskému 
subjektu nebo osobě s odbornou způsobilostí opatření k nápravě podle zákona o dozoru nad 
trhem.  
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(2) Česká obchodní inspekce uloží hospodářskému subjektu opatření k nápravě podle 
§ 6 odst. 2 písm. a) zákona o dozoru nad trhem s výrobky, pokud v rámci své kontrolní činnosti 
zjistí některý z těchto nedostatků: 

a) označení CE bylo k pyrotechnickému výrobku připojeno v rozporu s § 15 nebo 
s harmonizačním předpisem Unie20), 

b) označení CE nebylo k pyrotechnickému výrobku připojeno, 

c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do kontroly výroby, 
bylo k pyrotechnickému výrobku připojeno v rozporu s § 15 nebo nebylo připojeno, 

d) nebylo vypracováno EU 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 nebo 21. 

(3) Pokud nedostatek podle odstavce 2 nebude ve stanovené lhůtě odstraněn, uloží 
Česká obchodní inspekce opatření k nápravě podle § 6 odst. 2 písm. c) nebo e) zákona o dozoru 
nad trhem s výrobky. 

(4) Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně všech 
dotčených pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.  

(5) Pokud má Česká obchodní inspekce důvodné podezření, že porušením povinnosti 
podle tohoto zákona došlo nebo může dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, 
kontrolované osobě do zjednání nápravy neprodleně 

a) zakáže zacházení s pyrotechnickými výrobky, nebo 

b) přikáže částečně úplné uzavření prostor, ve kterých k porušení takové povinnosti došlo. 

(6) Při uložení opatření podle odstavce 5 se postupuje podle § 7 odst. 3 zákona o dozoru 
nad trhem obdobně. 

 

§ 57 

 
Ochrana veřejného zájmu  

 
 (1) Pokud Česká obchodní inspekce v rámci výkonu kontroly podle § 55 odst. 2 zjistí, že 
ačkoli je pyrotechnický výrobek v souladu s tímto zákonem, představuje riziko pro zdraví nebo 
bezpečnost osob, nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu, uloží  podle zákona o dozoru nad 
trhem s výrobky neprodleně hospodářskému subjektu nebo osobě s odbornou způsobilostí, aby 
přijaly vhodná nápravná opatření k zajištění toho, aby dotčený pyrotechnický výrobek, pokud byl 
uveden na trh, dále nepředstavoval riziko, nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené 
Českou obchodní inspekcí, která je přiměřená povaze rizika.  
  
 (2) Hospodářský subjekt zajistí, aby nápravná opatření byla přijata ohledně všech dotčených 
pyrotechnických výrobků, které dodal na trh v celé Unii.  
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§ 58  

 
Postup při zjištění nesouladu  

 
 (1) Aniž je dotčen § 57 a 60, Česká obchodní inspekce uloží příslušnému hospodářskému 
subjektu odstranění nesouladu a stanoví k tomu přiměřenou lhůtu, pokud v rámci své kontrolní 
činnosti zjistí některý z následujících nedostatků:  
  
a) označení CE bylo připojeno v rozporu s § 15 nebo s harmonizačním předpisem Unie20),   
b) označení CE nebylo připojeno,   
c) identifikační číslo oznámeného subjektu, byl-li tento subjekt zapojen do kontroly výroby, bylo 
připojeno v rozporu s § 15 nebo nebylo připojeno,   
d) nebylo vypracováno EU prohlášení o shodě, je-li u příslušného postupu posuzování shody 
vyžadováno,  
e) EU prohlášení o shodě nebylo vypracováno správně,   
f) dokumentace potřebná podle jednotlivých postupů posuzování shody podle § 7 stanovená 
v nařízení vlády chybí nebo je neúplná,  
g) informace uvedené v § 19 odst. 3 nebo § 20 odst. 5 chybí, jsou nesprávné nebo neúplné, nebo  
h) nebyl splněn jiný požadavek uvedený v § 18, 19, 20 a 21.  
  
 (2) Pokud nesoulad uvedený v odstavci 1 nadále trvá, Česká obchodní inspekce omezí nebo 
zakáže dodávání pyrotechnického výrobku na trh nebo uloží hospodářskému subjektu, který uvedl 
pyrotechnický výrobek na trh, aby jej stáhl z trhu nebo oběhu.  
  

§ 59  
 

Ochranná opatření  
 
 (1) Pokud má Česká obchodní inspekce po zahájení kontroly dostatečné důvody domnívat se, 
že pyrotechnický výrobek představuje riziko pro zdraví nebo bezpečnost osob nebo pro jiný veřejný 
zájem, na nějž se vztahuje tento zákon, zakáže uvedení nebo dodávání daného pyrotechnického 
výrobku na trh po dobu potřebnou k provedení kontroly.  
  
 (2) Pokud jsou na základě provedené kontroly zjištěny pyrotechnické výrobky, které nesplňují 
požadavky pro uvádění na trh, zakáže tyto pyrotechnické výrobky do zjednání nápravy uvádět nebo 
dodávat na trh.  
  
 (3)(2) Opatření podle odstavců 1 a 2 oznámí inspektor ústně kontrolované osobě a neprodleně 
o něm učiní písemný záznam, jehož stejnopis doručí kontrolované osobě.  
  
 (4) (3) Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat 
námitky, které se uvedou v záznamu podle odstavce 3 odstavce 2, nebo je může podat písemně 
nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne seznámení s uloženým opatřením. O podaných námitkách 
rozhodne bezodkladně ředitel inspektorátu České obchodní inspekce. Písemné vyhotovení rozhodnutí 
o námitkách se doručuje kontrolované osobě a je konečné.  
  

(4)(4) Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě stanovené podle § 57 odst. 1 nebo § 58 
odst. 1 nepřijme přiměřená nápravná opatření, Česká obchodní inspekce rozhodne o zákazu uvádění 
těchto pyrotechnických výrobků na trh.  
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 (6) V případě, že pyrotechnické výrobky bezprostředně ohrožují bezpečnost nebo zdraví osob 
nebo představují jiné vážné riziko, rozhodne Česká obchodní inspekce o stažení těchto 
pyrotechnických výrobků z trhu a o zákazu uvádění těchto pyrotechnických výrobků na trh. Odvolání 
proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.  
  
 (7) Česká obchodní inspekce může, pokud je to nutné k zajištění bezpečnosti, současně 
rozhodnout o zničení pyrotechnických výrobků nebo série pyrotechnických výrobků nebo jiné formě 
znehodnocení. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek.  
  
 (8) (5) Česká obchodní inspekce je povinna osoby, které mohou být vystaveny vážnému riziku 
vyvolanému pyrotechnickým výrobkem, informovat o tomto riziku včas a vhodným způsobem.  
 

§ 60  
 

Ochranná opatření při důvodném podezření vážného ohrožení bezpečnosti  
 
 Pokud má kontrolní orgán důvodné podezření, že porušením povinností podle tohoto zákona 
došlo nebo může dojít k vážnému ohrožení bezpečnosti osob nebo majetku, zakáže neprodleně 
kontrolované osobě do zjednání nápravy zacházení s pyrotechnickými výrobky nebo přikáže 
neprodleně do zjednání nápravy částečné, nebo úplné uzavření prostor, ve kterých k porušení takové 
povinnosti došlo. O postupu uložení opatření a o námitkách platí § 59 obdobně.  
 

§ 61  
 

Informační povinnost při ukládání ochranných opatření  
 
 (1) Česká obchodní inspekce informuje neprodleně příslušný oznámený subjekt o tom, že 
hospodářskému subjektu nebo osobě s odbornou způsobilostí bylo uloženo přijetí vhodných 
nápravných opatření k uvedení pyrotechnického výrobku do souladu s požadavky podle tohoto 
zákona nebo k jeho stažení z trhu nebo z oběhu ve lhůtě stanovené Českou obchodní inspekcí.  
  
 (2) Domnívá-li se Česká obchodní inspekce, že se nesoulad netýká pouze území České 
republiky, informuje ministerstvo o výsledcích hodnocení a o opatřeních, která má hospodářský 
subjekt na jeho žádost přijmout.  
  
 (3) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy Unie o všech 
předběžných opatřeních s cílem zakázat nebo omezit dodávání pyrotechnického výrobku na trh 
v České republice nebo pyrotechnický výrobek stáhnout z trhu nebo z oběhu.  
  
 (4) Součástí informací uvedených v odstavcích 2 a 3 jsou všechny dostupné podrobnosti, 
zejména údaje nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího pyrotechnického výrobku, údaje o původu 
pyrotechnického výrobku, povaze nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření 
přijatých na vnitrostátní úrovni a o stanovisku příslušného hospodářského subjektu.  
  
 (5) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy Unie o veškerých 
opatřeních přijatých vůči pyrotechnickému výrobku, ke kterému jiný členský stát Unie zahájil postup 
podle směrnice upravující harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání 
pyrotechnických výrobků na trh21), a o všech doplňujících údajích o nesouladu dotčeného 
pyrotechnického výrobku, které má k dispozici; v případě nesouhlasu s přijatým vnitrostátním 
opatřením jiného členského státu Unie ministerstvo vznese námitky.  
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 (6) Ministerstvo neprodleně informuje Komisi a ostatní členské státy Unie o zjištění, že 
pyrotechnický výrobek, který je v souladu s tímto zákonem, představuje riziko pro zdraví nebo 
bezpečnost osob nebo pro ochranu jiného veřejného zájmu a jaká opatření uložil kontrolní orgán 
příslušnému hospodářskému subjektu přijmout. Informace musí obsahovat všechny dostupné 
podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro identifikaci dotčeného pyrotechnického výrobku, údaje 
o jeho původu a dodavatelském řetězci, údaje o povaze souvisejícího rizika a o povaze a době trvání 
opatření přijatých na vnitrostátní úrovni.  
  
 (7) Pokud do 3 měsíců od přijetí informací uvedených v odstavci 6 nevznese žádný členský 
stát Unie ani Komise námitku ohledně přijatého opatření, nabyde toto opatření účinnosti. 

 

 

§ 61 

Informační povinnost 

(1) Česká obchodní inspekce informuje neprodleně příslušný oznámený subjekt o tom, 
že hospodářskému subjektu nebo osobě s odbornou způsobilostí bylo uloženo opatření podle § 
56 odst. 1.  

(2) Domnívá-li se Česká obchodní inspekce, že se zjištěný nesoulad netýká pouze území 
České republiky, informuje Komisi postupem podle čl. 34 nařízení o dozoru. 

(3) Součástí informace podle odst. 2 jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje 
nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího pyrotechnického výrobku, povaze nesouladu a 
souvisejícího rizika, povaze a době trvání opatření uložených opatření a o stanovisku 
příslušného hospodářského subjektu.  

(4) Pokud do 3 měsíců od předání informace podle odst. 2 nepředloží žádný členský stát 
Unie a Komise námitku k uloženému opatření, nabývá toto opatření účinnosti. 

 

Změna zákona o posuzování shody 

Váhy s neautomatickou činností 

§ 48b 

  Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou zóny 
tíhového zrychlení na území České republiky pro účely posuzování shody vah s neautomatickou 
činností. 

 

§ 52 

Oznamovací povinnost 

  (1) Orgány dozoru jsou povinny oznámit Ministerstvu průmyslu a obchodu (dále jen 
"Ministerstvo") přijetí opatření týkajícího se výrobku nebo série výrobku v případech, kdy výrobek 
představuje riziko. To platí i v případě opatření, které přijme dotčený hospodářský subjekt z vlastní 
iniciativy a orgán dozoru obdrží informaci o tomto opatření. 
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  (2) Informace poskytované Ministerstvu obsahují veškeré dostupné podrobnosti, zejména 
údaje nezbytné pro identifikaci výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, rizika, které výrobek 
představuje, údaje o povaze a trvání opatření přijatého orgánem dozoru a popřípadě informace o 
dobrovolném opatření přijatém dotčeným hospodářským subjektem. 

  (3) Pokud riziko přesáhne území České republiky, Ministerstvo je povinno bezodkladně 
informovat o výskytu takového výrobku Evropskou komisi a ostatní členské státy. 

  (4) Obdrží-li Ministerstvo od Evropské komise informaci o přijetí opatření vůči výrobku 
představujícímu riziko, předá tyto informace bez zbytečného odkladu orgánům dozoru k dalšímu 
postupu. 

 (5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavců 1 až 3 se obdobně použije 
jiný právní předpis upravující postupy, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných 
nepotravinářských výrobků10). 

____________________  

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