
Další aspekty dozoru 

Rozhodnutí o přijetí nezbytných opatření 

Typ konkrétních opatření, která mohou být přijata, a způsob, jakým mohou být přijata, záleží 
na  legislativě daného  členského státu, přičemž primárně  je nutné vzít dodatečná opatření, 
pokud  taková  existují,  stanovená  směrnicemi  pro  dané  odvětví.  Níže  je  uveden  seznam 
takových možných opatření: 

• oficiální varování, 

• upozornění spotřebitelům, 

• zákaz prodeje, 

• stažení z trhu, 

• stažení od spotřebitelů, 

• zničení výrobků, 

• pokuty, 

• ostatní opatření.  
 

Komunikace s výrobci a dovozci 

Přestože  obsah  oznámení  viníkovi  se může  v závislosti  na  odlišných  právních  požadavcích 
jednotlivých členských států lišit, zpravidla obsahuje následující informace: 

• Popis a identifikace výrobků, které jsou předmětem přestupku 

• Místo a datum inspekce a odběru vzorků 

• Výsledky zkoušek a specifikace zjištěných nedostatků 

• Odkaz na příslušnou legislativu a na konkrétní požadavky, které nebyly dodrženy 

• Oznámení o uložených opatřeních a následné právní úkony 

• Informace o možnostech odvolání 
 

Přeshraniční výměna informací ‐ RAPEX 

Opatření  nařízená  orgány  nebo  kroky  podniknuté  subjekty  v souvislosti  s výrobky,  které 
představují  vážné  riziko,  musí  být  oznámeny  prostřednictvím  systému  RAPEX  ostatním 
členským  státům,  aby  tyto    mohly  přijmout  na  svém  území  rychlá  opatření  k ochraně 
spotřebitelů  před  zdravotními  a  bezpečnostními  riziky.  Ohlášena musí  být  také  opatření 
nařízená  orgány  ve  vztahu  k výrobkům  představujícím mírné  riziko,  pokud  nejsou  pokryta 
v rámci postupů dle ochranné doložky 

Oznamovací povinnost subjektů 

Povinnost výrobců a dovozců  je velmi důležitá a orgány dozoru nad trhem by hospodářské 
subjekty měly  o  jejich  povinnostech  informovat.  To  je možno  provést  například  přímou 
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komunikací  ze  strany  inspektorů během pravidelných kontrol, prostřednictvím  internetové 
stránky orgánu dozoru nad trhem a /nebo za použití informačních letáků a seminářů. 

Pokud národní orgán obdrží od výrobce, dovozce nebo distributora takovéto upozornění, je 
povinen  informovat  o  těchto  výrobcích  a  o  přijatých  preventivních  opatřeních  Evropskou 
komisi.  Tato  informace  bude  následně  předána  zemím  EHP.  K výměně  těchto  informací 
dochází prostřednictvím postupů systému RAPEX.  

Sběr informací pro účely podávání hlášení v souladu s projektovým plánem 

Jedním z důležitých aspektů činností dozoru nad trhem je zajištění správného sběru dat pro 
účely vypořádání se s případnými dotazy na adresu orgánu dozoru nad  trhem po skončení 
projektu.  

Závěrečná zpráva o projektu 
Hlavní body závěrečné zprávy by měly korespondovat s hlavními body projektového plánu: 

• popis projektu, 

• nastavení projektu, 

• rozsah  projektu  (zde mohou  být  uvedeny  některé  informace  o  rozsahu  organizace 
projektu), 

• organizace projektu  (zde mohou  být  uvedeny  informace  o  přeshraniční  spolupráci, 
spolupráci  s celní  správou,  zapojení  zainteresovaných  stran  a  výběru  zkušební 
laboratoře), 

• metody (zde mohou být uvedeny informace o způsobu odběru vzorků, postupech při 
posuzování rizika, použití norem a zkušebních metod), 

• výsledky  (počet  testovaných výrobků, výsledky zkoušek a posouzení  rizika, výsledný 
počet  stažených  výrobků,  zákazů  prodeje,  upravených  výrobků  atd.,  a  dále 
zhodnocení výsledku vynaloženého úsilí), 

• dodržení časového plánu a rozpočtu, 

• vyhodnocení  projektu  (zde  by  měly  být  zohledněny  výsledky  a  použité  metody, 
uveden návrh dalšího postupu), 

• komunikace  (zde  by  měly  být  uvedeny  návrhy  na  to,  jakým  způsobem  budou 
prezentovány výsledky projektu). 

 

Vyhodnocení zkušeností získaných během projektu 

Při vyhodnocování výsledků projektu  se  často dělá  rozdíl mezi  „výstupem“ a  „výsledkem“. 
V případě projektů dozoru nad trhem lze tyto dva termíny definovat následovně: 

• Výstup je okamžitý výsledek, například počet testovaných výrobků, počet odhalených 
nebezpečných výrobků či výrobků zpětně převzatých od spotřebitelů. 

• Výsledek je vliv na úroveň bezpečnosti. 
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Zveřejnění závěrečné zprávy 

Závěrečná zpráva může být upravenou verzí interní zprávy vypracované orgánem. Při úpravě 
této  zprávy  je  třeba mít  stále  na  paměti  jejího  čtenáře:  Je  zpráva  určená  čtenářům  z řad 
profesionálů (např. lidem z obchodních sdružení), nebo široké veřejnosti? To by mělo mít vliv 
na způsob, jakým je zpráva napsána, a na použitý jazyk či terminologii. 

Úloha celních orgánů v  dozoru nad trhem 

Právním  základem  pro  zapojení  celních  orgánů  do  dozoru  nad  trhem  je  nařízení  Rady 
339/93/EEC  o  kontrolách  shody  s předpisy  o  bezpečnosti  výrobků  v případě  výrobků 
dovážených  ze  třetích  zemí.  Toto  nařízení  bude  zrušeno  nařízením  765/2008,  kterým  se 
stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh.  

Toto  nařízení  stanoví  pravidla,  která  dávají  celním  orgánům  pravomoci  ke  kontrole 
bezpečnostních  vlastností  výrobků  před  tím,  než  jsou  propuštěny  do  volného  oběhu,  a  k 
pozastavení  propuštění  výrobku,  je‐li  podezření,  že  hrozí  vážné  nebezpečí,  nebo  není‐li 
doprovázeno  potřebnými  dokumenty  (např.  technická  dokumentace,  prohlášení  o  shodě 
atd.).  

Množství zboží deklarovaného k propuštění do volného oběhu v EU je enormní, a proto nelze 
očekávat,  že celní orgány budou kontrolovat  jednotlivé  zásilky. Místo  toho  se celní orgány 
zaměřují na rizikové výrobky za použití rizikových profilů.  

Profil rizika  je sada parametrů, které umožňují  identifikaci výrobků pro účely další kontroly. 
Parametry zahrnují celní kódy výrobků zásilek vyvážející země a identifikační údaje vývozce a 
dovozce.  Profil  rizika  se  uvádí  v  celním  prohlášení,  které  musí  být  předloženo  celním 
orgánům dovozcem před  tím, než  jsou  výrobky uvolněny. To  se děje automaticky pomocí 
počítačového  systému,  který používá profily  ke  skenování  celního prohlášení pro  výrobky, 
které mají být kontrolovány. Zásilky splňující kritéria stanovená v rizikových profilech budou 
oznámeny celníkům, kteří budou muset rozhodnout, jak se zásilkou naložit. 

 Spolupráce  mezi  orgány  dozoru  nad  trhem  a  celními  orgány  při  stanovování  rizikových 
profilů je považována za jeden z osvědčených postupů dozoru nad trhem.  

Celní orgány by měly být součástí národních sítí RAPEX a dostávat kopie oznámení RAPEX. 

V souladu s Nařízením č. 339/93, musí orgán dozoru nad trhem oznámit celním orgánům do 
3  pracovních  dnů,  zda  může  být  výrobek  propuštěn  do  volného  oběhu.  V praxi  jsou  3 
pracovní dny velmi krátká doba, jestliže orgán dozoru nad trhem musí provést odběr vzorků 
a laboratorní zkoušky, zejména je‐li země velká a vzdálenosti mezi místem kontroly dovozu a 
zkušební laboratoří je značná.  
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