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Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.
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Act on general security of products No. 102/2001 Coll.
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__________________________________________________________________________
Text:
Act on general security of products No. 102/2001 Coll.
102/2001 Sb.
ZÁKON
ze dne 22. února 2001o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů
(zákon o obecné bezpečnosti výrobků)
Změna: 146/2002 Sb.
Změna: 277/2003 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ

§1
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Předmět úpravy
(1) Účelem tohotozákona jezajistit, vsouladu správemEvropských společenství,1)aby výrobky uváděnéna trh2) nebodooběhu3)byly zhlediskabezpečnostia ochranyzdravíprospotřebitele4) bezpečné.
(2) Tento zákon se pro posouzení bezpečnosti výrobku nebo proomezenírizik, kterájsousužíváním
výrobkuspojená,
použijetehdy,jestližepožadavkyna
bezpečnostneboomezeníriziknestanovípříslušnáustanovenízvláštníhoprávního
předpisu,5)který přejímá požadavky stanovené právem Evropských společenství.

1) SměrniceEvropského parlamentua Rady2001/95/ES o všeobecnébezpečnosti výrobků a
nařízeníRady č. 339/93/EHS o kontroláchshodys pravidlybezpečnostivýrobků vpřípaděvýrobkůdovážených ze třetích zemí.
2) § 2 písm.b) zákona č. 22/1997Sb., o technických požadavcíchnavýrobky ao změněa doplněníněkterých zákonů,ve zněnípozdějších předpisů.
3) § 2 písm. o) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákovýchvýrobcích, ve znění pozdějších předpisů.
4) § 52 odst. 3 občanského zákoníku.
5) Například zákonč. 22/1997 Sb., veznění pozdějších předpisů,nařízenívlády
č.19/2003Sb.,kterým sestanoví technicképožadavky nahračky, nařízení vlády č.21/2003
Sb., kterým sestanovítechnicképožadavkynaosobníochranné prostředky,nařízenívlády
č.181/2001 Sb.,kterým sestanoví technicképožadavky nazdravotnické prostředky, veznění
nařízení vládyč.336/2001 Sb.,nařízení vládyč. 191/2001Sb., kterýmsestanoví technické požadavky na aktivní implantabilnízdravotnicképrostředky, veznění nařízenívlády č.
337/2001Sb.,nařízenívládyč. 286/2001Sb.,kterýmsestanovítechnické požadavky nadiagnostické zdravotnické prostředky invitro, zákon č. 79/1997 Sb., oléčivech a o změnách a doplněníněkterých souvisejícíchzákonů, ve zněnípozdějších předpisů,zákon č. 123/2000 Sb.,
ozdravotnických prostředcích a o změněněkterýchsouvisejícíchzákonů, vyhláškač.26/2001Sb.,o kosmetických prostředcích, ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.,zákon č.
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, veznění pozdějších předpisů, zákon č.
91/1996 Sb., o krmivech, veznění pozdějších předpisů, zákonč. 156/1998 Sb., o hnojivech,pomocných
podpůrných
látkách,
pomocných
rostlinných
přípravcícha
substrátechaoagrochemickémzkoušenízemědělskýchpůd(zákono hnojivech),ve zněnípozdějších předpisů,zákon č.157/1998Sb., ochemických látkácha chemickýchpřípravcícha
ozměněněkterýchdalších zákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů, zákonč. 119/2002Sb., ostřelnýchzbranícha střelivuaozměnězákonač.156/2000Sb., o ověřovánístřelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změnězákona č. 288/1999 Sb., ostřelných zbraních a střelivu (zákono střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákonač. 368/1992Sb.,
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o správníchpoplatcích, ve zněnípozdějšíchpředpisů, azákona č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání(živnostenskýzákon),vezněnípozdějšíchpředpisů, (zákono zbraních), ve
znění zákona č.320/2002 Sb., zákon č. 86/2002Sb.,oochraněovzdušíaozměně některých
dalších zákonů(zákon o ochraně ovzduší).

§2

Výrobek
(1) Výrobkem pro účely tohoto zákona je jakákoliv movitá věc,kterábyla vyrobena,vytěžena
nebojinak získánabez ohledu nastupeň jejíhozpracování a je určenak nabídce spotřebiteli
nebolze rozumněpředvídat, že bude užívánaspotřebiteli, včetně věciposkytnutév
rámcislužby,
ato
iv
případě,že
nebyla
určenak
nabídcespotřebiteli,pokudjetatověcdodávánavrámcipodnikatelské činnosti úplatně nebo
bezúplatně, a to jako věc novánebo použitá či upravená.
(2) Tentozákon se nevztahujena použité výrobkyprodávanéjako starožitnostinebo na
výrobky, kterémusí být před použitímopraveny neboupraveny, a prodávajícíto kupujícímu
prokazatelněsdělil.

§3

Obecné požadavky na bezpečnost výrobku
(1)
Bezpečným
výrobkemje
výrobek,který
zaběžných
neborozumněpředvídatelnýchpodmínekužitínepředstavujepodobustanovenou
výrobcem
nebo podobu obvyklé použitelnosti nebezpečí,nebo jehož užití představuje pro spotřebitele
vzhledemk
bezpečnostiaochranězdravípouzeminimálnínebezpečí
přiužívánívýrobku,přičemžse sledujízhlediskarizikaprobezpečnost a ochranu zdraví
spotřebitele zejména tato kritéria:
a)
vlastnostivýrobku,jehoživotnost,složení,
způsob
balení,poskytnutínávodunajeho
montážauvedenídoprovozu,dostupnost,obsahasrozumitelnostnávodu,způsobužívánívčetněv
ymezeníprostředí
užití,způsoboznačení,způsobprovedenía
označenívýstrah,návodna
údržbua
likvidaci,srozumitelnost
a
rozsah
dalších
údajů
a
informací
poskytovanýchvýrobcem;údaje ainformace musíbýt vždyuvedeny včeskémjazyce,
b) vlivna dalšívýrobek, zapředpokladu jehoužívání s dalšímvýrobkem,
c) způsob předvádění výrobku,
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d) rizikapro spotřebitele,kteří mohoubýt ohroženipři užitívýrobku,zejména dětiaosobys
omezenouschopností pohybua orientace.
(2)
Zabezpečnývýrobek
sepovažujevýrobeksplňujícípožadavkyzvláštníhoprávníhopředpisu,5)kterýpřejímá
právoEvropských společenstvía kterýmsestanovípožadavkynabezpečnost výrobkunebo na
omezenírizik, která jsous výrobkempři jehoužívání spojena. Jestliževšak takovýto
právnípředpisstanovípouze některáhlediska bezpečnosti,ostatní hlediska seposuzují podle
tohoto zákona.
(3)
V
případě,
že
neexistuje
zvláštní
právní
předpis,5)
kterýbypřejímal
právoEvropskýchspolečenstvía kterýby stanovilpožadavky na bezpečnost výrobku nebona
omezení rizik, která jsous výrobkempřijehoužíváníspojenaatytopožadavky nejsouupraveny
právemEvropských společenství, zabezpečný se považujevýrobek,který jeve shoděs
právnímpředpisem členského státuEvropskéunie,najehožúzemíjeuvedenna trh, pokud
tentopředpis zaručujeminimálně ochranu rovnocennous požadavky podleodstavce 1.
(4) Pokudse bezpečnost výrobkunestanoví podle odstavce2nebo3, posuzujese podlečeské
technickénormy, která přejímápříslušnouevropskou normu,na nížzveřejnila Komise
Evropskýchspolečenství(dále
jen"Komise")odkaz
vÚřednímvěstníkuEvropskýchspolečenstvípodleprávaEvropskýchspolečenství6)a
tentoodkazbylzveřejněnveVěstníkuÚřadu pro technickounormalizaci, metrologii a státní
zkušebnictví.7)
(5) Vpřípadě,žesebezpečnostvýrobku nestanoví podleodstavců 2 až 4, posuzuje se
bezpečnost výrobku podle
a) českétechnickénormy,7a) kterápřejímájinoupříslušnouevropskou normu než uvedenou v
odstavci 4,
b) národnítechnickénormyčlenskéhostátuEvropskéunie, vekterém je výrobek uveden na trh,
c) doporučení Komise stanovující pokyny pro posuzování bezpečnostivýrobku,
d) pravidel správnépraxe bezpečnostivýrobkuuplatňovanýchv příslušném oboru,
e) stavu vědy a techniky,
f) rozumného očekávání spotřebitele týkajícího se bezpečnosti.
(6)
Možnost
dosažení
vyšší
úrovně
bezpečnostinebodostupnostijinýchvýrobkůpředstavujícíchnižší stupeň rizikanení důvodem k
tomu, aby byl výrobek považován za nebezpečný.
(7) Nebezpečnýmvýrobkem je každývýrobek, který nevyhovujepožadavkům na bezpečný
výrobek podle tohoto zákona.
------------------------------------------------------------------
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5) Například zákonč. 22/1997 Sb., veznění pozdějších předpisů,nařízenívlády
č.19/2003Sb.,kterým sestanoví technicképožadavky nahračky, nařízení vlády č.21/2003
Sb., kterým sestanovítechnicképožadavkynaosobníochranné prostředky,nařízenívlády
č.181/2001 Sb.,kterým sestanoví technicképožadavky nazdravotnické prostředky, veznění
nařízení vládyč.336/2001 Sb.,nařízení vládyč. 191/2001Sb., kterýmsestanoví technické požadavky na aktivní implantabilnízdravotnicképrostředky, veznění nařízenívlády č.
337/2001Sb.,nařízenívládyč. 286/2001Sb.,kterýmsestanovítechnické požadavky nadiagnostické zdravotnické prostředky invitro, zákon č. 79/1997 Sb., oléčivech a o změnách a doplněníněkterých souvisejícíchzákonů, ve zněnípozdějších předpisů,zákon č. 123/2000 Sb.,
ozdravotnických prostředcích a o změněněkterýchsouvisejícíchzákonů, vyhláškač.26/2001Sb.,o kosmetických prostředcích, ve znění vyhlášky č. 268/2001 Sb.,zákon č.
110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, veznění pozdějších předpisů, zákon č.
91/1996 Sb., o krmivech, veznění pozdějších předpisů, zákonč. 156/1998 Sb., o hnojivech,pomocných
podpůrných
látkách,
pomocných
rostlinných
přípravcícha
substrátechaoagrochemickémzkoušenízemědělskýchpůd(zákono hnojivech),ve zněnípozdějších předpisů,zákon č.157/1998Sb., ochemických látkácha chemickýchpřípravcícha
ozměněněkterýchdalších zákonů,vezněnípozdějšíchpředpisů, zákonč. 119/2002Sb., ostřelnýchzbranícha střelivuaozměnězákonač.156/2000Sb., o ověřovánístřelných zbraní, střeliva
a pyrotechnických předmětů a o změnězákona č. 288/1999 Sb., ostřelných zbraních a střelivu (zákono střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákonač. 368/1992Sb.,
o správníchpoplatcích, ve zněnípozdějšíchpředpisů, azákona č. 455/1991 Sb.,o živnostenském podnikání(živnostenskýzákon),vezněnípozdějšíchpředpisů, (zákono zbraních), ve
znění zákona č.320/2002 Sb., zákon č. 86/2002Sb.,oochraněovzdušíaozměně některých
dalších zákonů(zákon o ochraně ovzduší).
6) Čl. 4 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES.
7) § 4aodst.4zákonač.22/1997Sb.,veznění pozdějšíchpředpisů.
7a) Zákon č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§4

Průvodní dokumentace a označování výrobků
(1) Výrobek uváděnýnatrhmusí výrobceopatřit
požadavkyzvláštního právníhopředpisua označit.

průvodnídokumentacív

souladus

(2) Průvodní dokumentací výrobku jsou doklady, jež jsou podlezvláštních právních předpisů
nutné k převzetí a k užívání zboží.
(3) Označovánívýrobku je proúčely tohoto zákonaopatřenívýrobku informacemi
umožňujícími posouzenírizik spojených s jehoužíváním nebo jakýmikoliv informacemi, které
majívztahk
bezpečnostivýrobku.Výrobekmusí
býtdálevsouladusezvláštním
právním
předpisem7b) opatřen údaji potřebnýmik identifikaci výrobce a výrobku, popřípadě série
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výrobku.
(4) Pokudvýrobeksvýmivlastnostmisplňuje požadavky nabezpečnost,aleurčitýzpůsob
jehoužívánímůžebezpečnostspotřebiteleohrozit,
jevýrobce
nebodistributor,
kterýuvádítakovévýrobky
natrh
nebodo
oběhu,povinen
na
toto
nebezpečíupozornitvprůvodnídokumentaci,pokudtotonebezpečínenízřejmé.Současnějsoutyt
o osobypovinnypřesněurčit částivýrobku,které mohouvyvolat nebezpečí,a popsatzpůsob
jejichbezpečnéhoužívání. Uvedenítohoto upozorněnínezbavuje výrobcenebodistributora
povinnostizajistitostatní požadavkynabezpečnost výrobku.
-----------------------------------------------------------------7b) Napříkladobchodní zákoník,zákon č.123/2000 Sb., nařízenívládyč. 181/2001Sb., veznění nařízenívlády č. 336/2001Sb., nařízenívlády č. 191/2001 Sb.,ve znění nařízení vládyč.
337/2001 Sb., a nařízení vlády č. 286/2001 Sb.

§5

Povinnosti osob při zajišťování bezpečnosti
výrobku uváděného na trh a do oběhu
(1) Za výrobce se pro účely tohoto zákona považuje
a) osobausazená vČeské republicenebo vjiném členském státěEvropské unie,která vyrobila
konečnývýrobek, jakož ikaždádalšíosoba, kterávystupuje jakovýrobce tím,že uvedenavýrobkusvouobchodnífirmu, ochrannouznámkunebojinýrozlišovací znak, anebo osoba, která výrobek upraví,
b) zplnomocněnýzástupcevýrobce jakoosoba,kterouvýrobcepísemně pověřilk jednání zaněj,
pokud výrobcenení v Českérepublice nebo v jiném členském státě Evropské unie usazen,
c) dovozce,7c) jestližev České republicenebo v jinémčlenskémstátěEvropské uniežádný
zplnomocněnýzástupce výrobce neníusazen, nebo
d) dalšíosobyvdodavatelském řetězci,jejichžčinnostmáprokazatelný vliv na vlastnosti výrobku.
(2)Distributorem jepro účelytohoto zákonakaždá osoba,která vdodavatelském řetězci provádínáslednou obchodní činnostpo uvedenívýrobku natrh, jakoži každádalší osobav dodavatelskémřetězci, zapředpokladu, žejejich činnost nemávliv na vlastnosti týkající se bezpečnosti výrobku.
(3) Výrobce je povinen uvádět na trh pouze bezpečné výrobky.
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(4) Distributor nesmí distribuovattakové výrobky uvedené natrh, onichž na základěsvých informací
aodborných
znalostí
vínebomůžepředpokládat,žepožadavkůmnabezpečnostvýrobkůneodpovídají.
(5)Výrobcejepovinenvpřípadě,kdyjetopotřebnék zamezení existujícíchrizik, odebírat vzorkyvýrobků uváděnýchna trh a provádět zkoušky jejich bezpečnosti.
(6) Výrobceje povinen učinit opatření,která mu umožní býtinformován obezpečnosti jím
vyráběného výrobkui po jeho dodánína trha do oběhu.Jestliže výrobce nebodistributor zjistí,
ževýrobek
jenebezpečný,
jsou
povinni
upozornitna
tuto
skutečnostspotřebiteleastáhnoutnebezpečnývýrobekztrhu a z oběhu,přičemž zastažení se
považuje opatření,jehož cílem je zabránitdistribuci, nabízení nebo vystavování nebezpečného výrobku.

(7) Výrobce nebo distributor jsou dále povinni umožnit osobě,která vlastnínebo drží nebezpečný výrobek,aby jej mohla vrátitzpět výrobci nebo distributorovina jejich náklady. Pokud
výrobcenebodistributor tytopovinnostinesplní, jeorgándozoruoprávněn, je-li ohrožen život,zdraví nebo majetek, vedle uloženípokuty nařídittéž zničení výrobku nanáklad toho, kdo
povinnoststažení výrobku z trhu a z oběhu nesplnil.
(8) Jestliževýrobce nebo distributoruvedl na trhnebo dooběhunebezpečnývýrobek,jepovinentutoskutečnost oznámitpříslušnému orgánu dozoru (§ 7 odst.1) ihned po té,
jakmile tutoskutečnost zjistil. Výrobce i distributor jsou povinnispolupracovats příslušnými
orgány dozoru naopatřeníchsměřujících k odstranění nebo omezení rizikaplynoucíhoz nebezpečného výrobku.
(9)V případěvážného rizika,za kterése považuje takovériziko, jehož účinky jsou bezprostřední, nebo riziko, jehož účinkynejsousicebezprostřední,alevážnýmzpůsobemmohou ohrozitbezpečnostspotřebitele,avyžadujíprotorychlýzásah, musíoznámení poskytované podle
odstavce 8 obsahovat alespoň
a) údaje umožňující přesnou identifikaci daného výrobku nebo sérievýrobků,
b) úplný popis rizika, které dané výrobky představují,
c) veškeré dostupné informace důležité pro dohledání výrobku,
d) popis opatření přijatých k zabránění rizikům pro spotřebitele.
(10) Distributorse musí účastnitčinností souvisejících sezajištěním bezpečnosti výrobků uváděných natrh,zejménapředáváníminformacíorizicíchspojenýchs výrobkem. Udržujea poskytujepísemnéinformace
nezbytnéprodohledánípůvoduvýrobkuaspolupracujepřiakcíchprováděných výrobci, orgánydozoru aorgány, které konajíopatření podle §6 tohoto zákona.V rámci svýchčinností musí
přijmoutopatření, která jimumožníúčinně spolupracovat.
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7c) § 2písm.e)zákonač.22/1997Sb.,ve znění pozdějšíchpředpisů.

§6

Opatření orgánů veřejné správy Orgány státnísprávy a orgány územnísamosprávy v přenesenépůsobnostijsou povinnyčinitvmezích svépůsobnosti veškeráopatření, abyzamezily dovozu, vývozua uvádění natrh výrobků,kterénejsoubezpečné,nebo zamezilyjejichdalšímuoběhu.O výrobcíchna trhu,které jsounebezpečné, jsoupovinny všemidostupnými prostředky,
například prostřednictvímhromadnýchsdělovacíchprostředků, informovatspotřebitelskou veřejnost. Natytopřípady senevztahuje povinnostmlčenlivosti uložená podlezvláštních právních
předpisů.8)
-----------------------------------------------------------------8) Zákon č.552/1991 Sb., o státníkontrole, ve znění pozdějšíchpředpisů.

§7

Dozor
(1) Dozornadtím,zdanatrhado oběhu jsou uváděnybezpečné výrobky(§ 3 odst. 1 až6), provádějí podle působnosti,vyplývající z povahy konkrétníhovýrobku, orgány dozoru stanovenézvláštními právními předpisy; pokudnelze působnost orgánu dozorutaktostanovit, jek prováděnídozoru příslušnáČeská obchodníinspekce (dále jen "orgány dozoru").
(2) Orgány dozoru jsou oprávněny provádět kontroly vlastnostívýrobků z hlediska bezpečnosti. Za tím účelem jsou oprávněny
a) vyžadovat potřebné informace a dokumentaci potřebnouk posouzeníbezpečnostiak
dohledánípůvoduvýrobkuodkontrolovaných osob,
b) odebírat výrobeknebo vzorek ze sérievýrobku a podrobovat jekontrole bezpečnosti,
c) kontrolovat, zdaskutečné vlastnostivýrobkuodpovídajípožadavkům na bezpečnost,
d) posuzovat,zda výrobek,jenž mábýt uvedenna trh, obsahujeupozornění na rizika, která
použití výrobku může vyvolat,
e) informovatvčasavhodnýmzpůsobemosoby,které mohou býtvystaveny riziku vyvolanému
výrobkem, o tomto riziku,
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f) po dobu potřebnou k provedeníkontroly zakázat uvádění na trh,nabízenínebo vystavovánívýrobku nebosérie výrobku,pokudexistují odůvodněné informace, že tento výrobek je nebezpečný,
g) zakázat uvedení na trh výrobku nebo sérii výrobku, o nichž byloprokázáno, že jsou nebezpečné,
h) nařídit okamžitéstažení výrobku nebo sérievýrobku, jež jsounebezpečné a které již byly
uvedenyna trh; pokud je to nutné,zajistit při splnění stanovených podmínek i jejich zničení,
i) nařídit zpětnépřevzetí nebezpečného výrobkuod spotřebitele,pokud takvýrobce nebo distributorneučiní podle §5 odst. 7věty první.
(3)Postup uvedenýv odstavci2 lzepodle povahypřípaduuplatnit protivýrobci, distributorovi,
apokud je tonezbytné,i proti všem dalším dotčeným osobám.
(4) Při postupu podle odstavce 2 písm. f) až i) nemají podanénámitky nebo odvolání odkladný účinek.
(5) Orgány dozoru jsou oprávněny přijmout opatření, kterým seomezuje uvedenívýrobku na
trh ado oběhu nebo senařizuje jehostaženíztrhuaz oběhunebozpětnépřevzetí,itehdy,existuje-lidůkaz,žepřesshoduspožadavkynabezpečnostuvedenými v § 3 je výrobek
nebezpečný.

§8

Pokuty
(1) Orgán dozoru uloží pokutu aždo výše 20 000 000 Kč tomu,kdo
a) uvede na trh výrobek, který je nebezpečný, nebo
b) nesplní povinnosti uvedené v§ 4 odst. 1, 3 a 4a v § 5 odst.4 až 10 tohoto zákona.
(2) Přiukládání pokuty sepřihlíží k závažnosti,způsobu,době trvání a následkům protiprávního jednání.
(3) Řízenío uložení pokuty lzezahájit do 1 rokuode dne,kdyse orgánoprávněný kuložení pokutyo porušenípovinnostídozvěděl,nejpozdějivšakdo2letodedne,kdy k porušenípovinnostidošlo. Pokutunelze uložit,uplynuly-li odporušenípovinnosti 3 roky.
(4) Ukládání pokut, jejichsplatnost, vybírání a vymáhání seřídí zvláštními právními předpisy.9)
(5) Pokuty uložené podletohoto zákona jsou příjmem státníhorozpočtu České republiky.
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-----------------------------------------------------------------9) Například§ 9 a12 zákonač. 64/1986Sb., oČeské obchodníinspekci, ve znění pozdějších
předpisů, § 10 zákonač. 63/1986 Sb., o České zemědělské a potravinářské inspekci, vezněnípozdějších
předpisů,zákon
č.71/1967
Sb.,o
správnímřízení(správnířád),vezněnípozdějšíchpředpisů, zákonč. 337/1992 Sb., o správě danía poplatků,
ve znění pozdějšíchpředpisů.

§9

Oznamovací povinnost
(1) Orgány dozorujsou povinnyoznámit výskyt nebezpečnéhonepotravinářskéhovýrobku Ministerstvuprůmyslu
aobchodu
(dálejen"ministerstvo").Ministerstvo
jeodpovědnézazajištěnísystémuprorychlouvýměnuinformacíEvropskýchspolečenství(RAPE
X) vsituacích vážnéhoa bezprostředníhorizikaprobezpečnosta ochranuzdraví spotřebitelůplynoucího zvýrobků,které nejsou potravinou9a) (dále jen "nepotravinářské výrobky").
(2) Pokud rizikoplynoucí znebezpečného nepotravinářskéhovýrobkumůže přesáhnoutúzemí
Českérepubliky, ministerstvojepovinno neprodleně informovat o výskytu takového výrobku
Komisi.
(3) Pokud ministerstvo obdržíod Komise rozhodnutí o výskytunebezpečného nepotravinářského výrobku mimo území České republiky,avšakv rámciEvropské unie,oznámí jebez
zbytečnéhoodkladupříslušnému orgánudozoru, který ve lhůtědo 20 kalendářních dnůzakáže
uvedenívýrobku na trhnebo do oběhunebo nařídí staženítakového výrobkuz trhu neboz oběhu, pokudv rozhodnutí Komisenení stanovena odlišná lhůta.
(4)
K
zajištěnífungování
systémurychlé
výměnyinformacípodleodstavce1stanovívládasvýmnařízením postupy, obsaha formu informace o výskytunepotravinářských výrobků, které jsounebezpečné.
(5)
Ustanovení
odstavců1
až
4
se
nevztahujena
léčiva
naoznamovánínežádoucíchpříhodzdravotnickýchprostředkůpodlezvláštních předpisů.9b)

a

(6) Zaměstnanci příslušných ministerstev a orgánů dozoru jsoupovinnizachovávat mlčenlivosto informacíchzískaných vrámcijejich působnosti v oblasti obecné bezpečnosti výrobků,
s výjimkouinformací,kterémusíbýtzveřejněnyvzájmuochrany zdravía bezpečnostispotřebitelů
av zájmuzajištění účinnékontrolytrhu a činnosti orgánů dozoru.
-----------------------------------------------------------------9a) § 2zákonač.110/1997Sb.,opotravináchatabákovýchvýrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,ve znění zákona č. 306/2000 Sb.
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9b) Zákon č. 123/2000 Sb. Ochrana trhu před nebezpečnými nebo nedostatečně
označenýmivýrobky dováženými ze zemí, které
nejsou členy Evropských společenství

§
10
Zvláštní
požadavky
na
bezpečnost
dovážených
výrobků
Dováženévýrobky,zejménahračky,10) léčiva11)a potraviny,12) musíbýt při celníkontrole
doprovázeny doklademvztahujícímsekvýrobkuaoznačením,kteréjsoustanovenyv právních
předpisech.
-----------------------------------------------------------------10)
Zákon
č.
22/1997
Sb.,
ve
znění
zákona
Sb.Nařízenívládyč.171/1997Sb.,vezněnínařízení vládyč. 292/2000 Sb.

č.

71/2000

11) Zákon č. 79/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
12) Zákon č. 110/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

§ 11 Úkoly a oprávnění celních orgánů a orgánů dozoru
(1) Celní orgány kontrolují u výrobků navržených k propuštěnído režimu volného oběhu,13)
a)
zdavýrobeknebosérievýrobkumáznaky,
vyvolávajípodezřenínaexistencivážnéhoabezprostředníhoohroženízdravía
bezpečnostipřipoužitítohoto výrobkuza běžnýcha předvídatelných podmínek, nebo

které

b) zda výrobekje doprovázen dokumentacía je označenv souladus právnímipředpisy.
(2)Při zjištění,ževýrobeknebo sérievýrobku vykazujenedostatky podle odstavce 1 písm.a)
nebo b), celní orgán přerušířízení opropuštění zboží dovolného oběhu abezodkladně
požádápříslušnýorgán dozoruozávaznéstanovisko, zdavýrobek nebosérie výrobkuodpovídá
požadavkům podle odstavce1 písm. a) nebo
b) a je označen ve smyslu § 4. Proti rozhodnutí o přerušení řízenínejsou připuštěny opravné
prostředky.
(3) Vpřípadě, že orgándozoru zjistí, ževýrobek odpovídábezpečnostním požadavkům podle
tohoto zákona, vydá o tom pro celníorgán závaznéstanovisko. Jestližecelní orgánnebyl do3
pracovních dnů po přerušenířízení o uvolnění výrobku vyrozuměno žádném opatření,
včetněpreventivního, učiněném orgánem dozoru,má se za to, že výrobek je bezpečný.
(4) Jestližeorgán dozoru zjistí, ževýrobek je nebezpečný,vydá otom pro celní orgánbezodkladně závazné stanovisko. Celníorgán rozhodne o nepropuštění zbožído volného oběhu a
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připojí
naprůvodnídokumentaciktomutovýrobkudoložkus
následujícímtextem:"Nebezpečnývýrobek-uvolněníkvolnémuoběhu nenípovoleno - Nařízení (EHS) č.
339/93".
(5) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek nesplňuje požadavkyuvedené v odstavci 1 písm.
b),vydá o tom pro celní orgán závaznéstanovisko. Celníorgán připojí na průvodnídokumentaci k tomutovýrobkudoložkustextem:"Výrobekneníveshodě - uvolněník volnému oběhu není
povoleno - Nařízení (EHS) č. 339/93".
(6)Jestližesejednáovýrobekpodléhající zkáze, jsoudozorové acelní orgány povinnyzajistit,
aby podmínkypro jehoskladováníodpovídalypovazevýrobkua minimalizovaly případnéškody.
(7) Celníorgány nepropustí do režimuvývozu nebo pasivníhozušlechťovacíhostyku13a)nebezpečnývýrobek,jehožvývozjerozhodnutím Komise zakázán.
(8) Pokudcelní orgány v rámcisvé kontrolní činnosti podlezvláštníchprávníchpředpisů13b)zjistilyvýrobky,ukterýchpojaly podezření,že jsou nebezpečnépodle odstavce 1písm.
a),nebo které nebyly vybaveny dokumentacípodle odstavce 1 písm. b),a je prokázáno, že se
nejednáo výrobky pod celním dohledem, jsouoprávněnyna základětohoto zjištěnívýrobky
zajistit. Zjištěnía zajištěné výrobky postoupí příslušnému orgánu dozoru k provedenídalších
opatření.
-----------------------------------------------------------------13) § 128až 132zákona č.13/1993 Sb.,celní zákon,ve zněnípozdějších předpisů.
13a) § 197 až216e zákona č.13/1993 Sb., celnízákon, ve zněnípozdějších předpisů.
13b)
Například§
23odst.
7zákona
č.634/1992
Sb.,o
ochraněspotřebitele,vezněnízákonač.145/2000Sb., zákon č.191/1999Sb.,oopatřeníchtýkajícíchsedovozu,
vývozua zpětného vývozu zbožíporušujícího některá práva duševníhovlastnictvía ozměně
dalšíchzákonů, veznění pozdějšíchpředpisů.

§ 12

Informační povinnost
(1) Ministerstvoinformuje Komisi otom, které orgányjsoustanoveny jako odpovědné za
provádění dozoru nad trhem.
(2)Ministerstvo financíjako ústředníorgán státní správypro poplatky a clo14) informuje Komisi o
a) podrobnostechoznačováníaoprůvodnídokumentaci výrobků,které budou podléhat kontrole, a
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b) určeníspecializovanýchmístcelníhoodbavenípro
rozhodnutoo nezbytnosti takovéhopostupu.

kontrolyurčitéhozboží,

pokudbude

-----------------------------------------------------------------14) Zákonč. 2/1969Sb.,ozřízení ministerstevajinýchústředních orgánů státní správy,
vezněnípozdějšíchpředpisů.

ČÁST DRUHÁ
Změna zákona o technických požadavcích na výrobky

§ 13 V zákoně č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobkya ozměně adoplnění
některýchdalších zákonů,ve znění zákonač. 71/2000 Sb., se § 8 včetně nadpisu zrušuje.

ČÁST TŘETÍ
Změna zákona o ochraně spotřebitele

§ 14 Zákonč.634/1992Sb.,oochraněspotřebitele, ve zněnízákona č.217/1993 Sb., zákona
č.40/1995 Sb.,zákonač. 104/1995 Sb., zákonač. 110/1997 Sb., zákonač. 356/1999
Sb.,zákonač. 64/2000Sb.,zákona č.145/2000Sb. azákonač. 258/2000 Sb., se mění takto:

1. V § 2 odst. 1 písmeno i) se zrušuje.

2. § 7 včetně nadpisu se zrušuje.

3. V nadpisu § 21se zrušují slova "nebezpečnými výrobky a";v §21 větěprvníse zaslovem"uvádění"
zrušujíslova"nebezpečnýchvýrobkůa";vevětědruhése
za
předložkou
"O"zrušují slova "nebezpečných výrobcích a".

4.V §23a odst.4 seza slovem"stáhnout" zrušují slova"nebezpečný výrobek nebo".
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5. V § 23a odst. 5větě první se za slovem "vrácení" zrušujíslova"nebezpečného výrobkunebo"; vevětě druhése zaslovem"vrácení"zrušují slova"nebezpečnéhovýrobkunebo" ave
větětřetí se za slovem"převzetí" zrušují slova "nebezpečného výrobkunebo".

6. V § 24 odst. 1 se zrušuje číslice "7".

ČÁST ČTVRTÁ
Změna zákona o České obchodní inspekci

§ 15 Zákonč. 64/1986Sb., oČeské obchodníinspekci, ve zněnízákona č.240/1992 Sb., zákona č.22/1997 Sb.,zákonač. 110/1997 Sb.,zákona č.189/1999 Sb.,zákona č.71/2000 Sb.a
zákona č. 145/2000 Sb., se mění takto:

1.V §2 senakonciodstavce 2tečka nahrazuječárkoua doplňuje se písmenog), které včetně
poznámky podčarou č. 1d)zní:"g) zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné.1d)
-----------------------------------------------------------------1d) Zákon č. 102/2001 Sb., oobecné bezpečnosti výrobků a o změněněkterých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).".

2. V § 13 odst. 1 se na konci písmene b) doplňují tato slova:"za účelem zvyšování ochrany
abezpečnostispotřebitele,zlepšování informovanosti a překonání nežádoucíhochováníspotřebitelůa podnikatelskýchsubjektů, působícíchna vnitřnímtrhu avytváření příznivého prostředípro prodej výrobků,zbožía poskytování služeb".

3. V § 13 se doplňuje nový odstavec 5, který zní: "(5) Obdrží-li Česká obchodní inspekce
sdělení celních orgánůo přerušení řízenío propuštění zbožído volného oběhuz důvodupodezření, ževýrobek není bezpečnýnebo není označenv souladus právními předpisy nebo s
mezinárodními smlouvami, jimiž je Českárepublika vázána, vydá ve lhůtě tří pracovních dnů
pro tento orgánzávaznéstanovisko,zdapřerušenířízenípovažujeza důvodnéa jaká byla v
konkrétním případě přijata opatření, nebo že výrobeklze uvolnit do oběhu.".
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ČÁST PÁTÁ
zrušena

§ 16

zrušen

ČÁST ŠESTÁ
Změna zákona o léčivech

§ 17 Zákonč. 79/1997Sb., o léčivech ao změnácha doplněníněkterých souvisejícíchzákonů,
ve znění zákonač. 149/2000 Sb.,zákona č. 153/2000 Sb. a zákona č. 258/2000 Sb., se mění
takto:

1. V§ 9 odst.1 písm. e)bodě 1 seza slovo "bezpečnost"doplňuje poznámka pod čarou č. 8),
která zní:
------------------------------------------------------------------"8) Zákon č. 102/2001 Sb., oobecné bezpečnosti výrobků a o změněněkterých zákonů (zákon o obecné bezpečnosti výrobků).".

2.V §9 senakonciodstavce 2tečka nahrazuječárkoua doplňuje se písmeno h), které zní: "h) v
případě, že obdrží sdělení celních orgánů o přerušení řízenío propuštěnízboží dovolného
oběhuz důvodupodezření, ževýrobek neníbezpečný nebo není označenv souladu s právnímipředpisy nebomezinárodními smlouvami,jimiž jeČeskárepublika vázána,vydá ve lhůtě třípracovních dnů pro tentoorgánzávazné stanovisko,zda přerušenířízení považujezadůvodnéa jakábyla vkonkrétním případěpřijata opatření,nebo že výrobek lze uvolnit do oběhu.".

3. V§ 12 odst. 1písm. e) bodě 1se za slovo "bezpečnost"doplňuje odkaz na poznámku pod
čarou č. 8).
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4.V §12 sena konciodstavce 2tečka nahrazuječárkoua doplňuje se písmeno h), které zní:
"h) v případě, že obdrží sdělení celních orgánů o přerušení řízenío propuštění zboží do volného oběhuz důvodu, že výrobek neníbezpečný nebo není označen vsouladu s právními
předpisy nebomezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, vydávelhůtě třípracovníchdnů protentoorgán závaznéstanovisko, zdapřerušení řízení považujeza důvodné
ajakábyla vkonkrétním případě přijataopatření, nebo ževýrobeklze uvolnit do oběhu.".

ČÁST SEDMÁ
Změna veterinárního zákona

§ 18 Zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některýchsouvisejících zákonů(veterinární zákon),ve zněnízákonač. 29/2000 Sb. a zákona č. 154/2000 Sb., se mění takto:
1. V§ 10 odst. 1písm. a) se nakonci textu doplňují tatoslova: "a spongiformní encefalopatie
skotu (BSE)".
2.V§ 10odst.1písm.b) seslova"spongiformníencefalopatie skotu (BSE)" zrušují.
3. V § 67 se odstavec 3 zrušuje. Dosavadní odstavce 4 a 5 se označují jako odstavce 3 a 4.
4. V § 68 odst. 1 a 2 se slova "50 %" zrušují.
5. V § 68 odstavec 3 zní: "(3) Odškodnění se snižuje o 20 % ceny zvířete, bylo-li zvířenutněporaženo, utracenonebo uhynulo-liv důsledkunebezpečnénákazy,pro kterousedoporučujeochranné očkovánía chovatelnevyužil této možnosti.".
ČÁST OSMÁ
ÚČINNOST

§ 19 Tento zákonnabývá účinnostidnem 1.července2001,s výjimkou § 9 až 12, které nabývají účinnosti dnem vstupu smlouvyo přistoupení České republiky k Evropské unii v platnost.

Klaus v. r.
Havel v. r.
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Zeman v. r.
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