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 Datum: 22. 7. 2021 

 

K čemu slouží tato příručka? 
Stahování výrobků z oběhu je důležité pro ochranu spotřebitelů před nebezpečnými výrobky, 
a dokonce může zachraňovat lidské životy. Stažení z oběhu patří mezi nejčastější opatření ke zmírnění 
rizik, jež představují nebezpečné výrobky, které již byly dodány spotřebitelům. Přibližně polovina 
z více než 2 000 varování o nebezpečných výrobcích vyměňovaných každoročně prostřednictvím 
systému rychlého varování EU pro nebezpečné nepotravinářské výrobky1 (Safety Gate / RAPEX) se 
týká stahování výrobků od spotřebitelů.  

Zatímco míra reakce se výrazně liší v závislosti na faktorech, jako jsou prodejní kanál a kategorie 
výrobku, podíl výrobků, které se podaří získat zpět od spotřebitelů, zůstává obecně nízký. Je to 
způsobeno tím, že spotřebitelé buď nevědí, že je jimi vlastněný výrobek stahován z oběhu, nebo 
oznámení o stažení sice zaregistrovali, ale nereagují na ně.  

Žádná společnost nepřijímá nápravná opatření ráda, ale je-li kvůli bezpečnostnímu problému nutné 
stáhnout výrobek z oběhu, aby se předešlo zraněním a byly chráněny životy, je pro hospodářské 
subjekty i spotřebitele prospěšné, aby jednali rychle a účinně. Ukazuje se, že důvěra spotřebitelů ve 
společnosti se ve skutečnosti může v důsledku dobře řízeného stažení výrobku z oběhu zvýšit. 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout hospodářským subjektům i orgánům dozoru nad trhem 
pokyny ke všem aspektům postupu stažení výrobku z oběhu. 

Doporučení uvedená v této příručce mají být doplňkem požadavků, které vyplývají z právních předpisů 
EU, a sama o sobě nepředstavují právně závazné povinnosti. Příručka se vztahuje na všechny 
nepotravinářské spotřební výrobky2, jak jsou vymezeny ve směrnici o obecné bezpečnosti výrobků3, 
aniž by byly dotčeny jakékoli požadavky nebo pokyny týkající se konkrétních výrobků.  

Příručka byla vypracována ve spolupráci s evropskými orgány dozoru nad trhem4 a Generálním 
ředitelstvím pro spravedlnost a spotřebitele Evropské komise v rámci koordinovaných činností v oblasti 

                                                
1https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rape

x/index_cs.htm  
2 V budoucnu mohou být v případě harmonizovaných výrobků vypracovány požadavky nebo pokyny ohledně 
stažení z oběhu určené pro konkrétní odvětví. 
3 Podle čl. 2 písm. a) směrnice o obecné bezpečnosti výrobků se spotřebními výrobky rozumí výrobky, které jsou 
určeny spotřebitelům nebo pravděpodobně budou za rozumně předvídatelných podmínek spotřebiteli používány, 
a to i když jim určeny nejsou, a jsou dodávány nebo poskytovány v rámci obchodní činnosti (výjimku tvoří použité 
výrobky dodávané jako starožitnosti nebo jako výrobky, které musí být před použitím opraveny nebo upraveny). 
Tato definice se nevztahuje na potraviny, zdravotnické prostředky a léčivé přípravky. 
https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en 
4 Příručka byla vypracována ve spolupráci s orgány dozoru nad trhem z Belgie, Česka, Finska, Lotyšska, Islandu, 
Malty a Norska. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_cs.htm
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_cs.htm
https://ec.europa.eu/info/general-product-safety-directive_en
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bezpečnosti výrobků (CASP) uskutečněných v roce 20205. Má sloužit jako pracovní dokument, který 
by mohl být v budoucnu aktualizován na základě nových trendů a poznatků.  

Tato příručka se zabývá:  

• právním rámcem stahování výrobků z oběhu, včetně definic, přehledu hlavních právních aktů 
a rolí a povinností jednotlivých aktérů, kteří jsou zapojeni do postupu stažení z oběhu, 

• postupem stažení z oběhu z hlediska hospodářských subjektů, 
• postupem stažení z oběhu z hlediska orgánů dozoru nad trhem. 

1. Právní rámec týkající se stažení 
z oběhu 
Co znamená stažení z oběhu? 
Stažení z oběhu je jakékoli opatření, jehož cílem je dosáhnout vrácení nebezpečného výrobku6, který 
spotřebitelé či jiní koneční uživatelé již vlastní7.  

Druhy stažení z oběhu  

Stažení z oběhu mohou dobrovolně provést přímo hospodářské subjekty, k čemuž často dochází 
na základě pokynů a návrhů, které jim předloží orgány dozoru nad trhem. Případ, kdy orgán dozoru 
nad trhem hospodářskému subjektu nařídí, aby zahájil stažení z oběhu, se považuje za „povinné 
stažení z oběhu“.  

Za výjimečných okolností, neexistuje-li jiná proveditelná možnost, jak zabránit rizikům, která vyvstala 
(např. pokud nelze identifikovat hospodářský subjekt nebo tento subjekt nejedná), může být 
zapotřebí, aby orgán dozoru nad trhem provedl nápravné opatření sám, a to včetně stažení výrobku 
z oběhu.  

Stažení z oběhu versus stažení z trhu a další nápravná opatření 

Zatímco cílem stažení z oběhu je dosáhnout navrácení výrobku od konečných uživatelů, stažení z trhu 
znamená opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl výrobek, který se nachází v dodavatelském řetězci, 
dodáván na trh8. 

Kromě stažení z oběhu a z trhu mohou hospodářské subjekty přijmout také jiná nápravná opatření. 
Taková opatření jim případně mohou být nařízena ze strany orgánů. Patří mezi ně mimo jiné:  

• označení výrobku, který představuje rizika za určitých podmínek, vhodným upozorněním, 
• podrobení uvedení výrobku na trh takovým předběžným podmínkám, aby byl bezpečný, 
• úplný zákaz uvedení výrobku na trh, 
• zničení výrobku, 
• technická oprava či úprava výrobku. 

                                                
5 https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=casp:2020&lng=cs  
 
6 Nebezpečným výrobkem se rozumí každý výrobek, který za běžných podmínek použití, včetně požadavků 
na životnost, uvedení do provozu, instalaci a údržbu, představuje riziko pro bezpečnost a zdraví osob. Pokyny 
systému RAPEX stanoví rámec pro posuzování rizik spojených s určitým výrobkem. Nástroj pro posouzení rizik lze 
nalézt na adrese: https://ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/rag/#/screen/home 
7 Podle čl. 2 písm. g) směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a čl. 3 bodu 22 nařízení (EU) 2019/1020. 
8 Podle čl. 2 písm. h) směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků a čl. 3 bodu 23 nařízení (EU) 2019/1020. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/?event=casp:2020&lng=cs
https://ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/rag/#/screen/home


 
 

#EUCASP2020  4 
 

Přehled hlavních právních aktů EU, které se týkají stažení 
z oběhu 
Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES) 

Zásadním právním předpisem na úrovni EU je směrnice 2001/95/ES o obecné bezpečnosti 
výrobků. V souvislosti se stahováním výrobků z oběhu stanoví tato směrnice povinnosti výrobců 
a distributorů, povinnosti a pravomoci členských států a systém pro rychlou výměnu informací (viz 
oddíl 1.3). Tyto požadavky se použijí na neharmonizované spotřební výrobky, jakož i na výrobky, 
na něž se vztahují harmonizované právní předpisy9, pokud tyto právní předpisy již neobsahují 
ustanovení, která sledují tentýž cíl. 

Nařízení (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem a souladu výrobků s předpisy 

Toto nařízení stanoví pravidla dozoru nad trhem pro harmonizované výrobky, tj. výrobky pocházející 
z odvětví, pro něž platí v celé EU společná pravidla. Jedná se například o hračky, elektrické spotřebiče 
nebo osobní ochranné prostředky. Stanoví pravomoci orgánů dozoru nad trhem, mezi něž patří 
pravomoc nařídit, aby byl výrobek stažen z trhu nebo z oběhu, a pravomoc odstranit obsah z online 
rozhraní, jestliže neexistují žádné jiné dostupné účinné prostředky, jak vyloučit vážné riziko. 

Směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES) 

Tato směrnice stanoví postup k zaznamenávání a odstraňování („notice and take-down“) protiprávního 
obsahu (např. nebezpečných výrobků zařazených do nabídky). Na základě tohoto ustanovení mohou 
poskytovatelé hostingových služeb využívat výjimky z odpovědnosti za podmínky, že „neprodleně 
přijmou“ veškerá opatření k odstranění obsahu nebo k němu znemožní přístup, jakmile se dozví o jeho 
protiprávní povaze. Obdobné ustanovení je obsaženo v návrhu aktu o digitálních službách, který 
předložila Komise a jenž v případě, že ho schválí spolunormotvůrci, nahradí postup stanovený 
ve směrnici o elektronickém obchodu. 

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (2016/679) (nařízení GDPR) 

Tímto nařízením jsou harmonizována pravidla pro ochranu údajů v celé EU, a tudíž musí být 
zohledňováno, dochází-li za účelem stažení výrobku z oběhu ke shromažďování nebo zpracování 
osobních údajů. 

V harmonizovaných právních předpisech10, např. nařízení (EU) 2018/85811 o schvalování motorových 
vozidel a o dozoru nad trhem s nimi, mohou být navíc stanovena zvláštní ustanovení. 

Další požadavky mohou být rovněž obsaženy ve vnitrostátních právních předpisech a pokynech. 
Přehled vnitrostátních kodexů správné praxe nebo pokynů týkajících se stažení z oběhu je uveden 
v dodatku 5.2. 

Role a povinnosti jednotlivých aktérů v postupu stažení z oběhu  
Hospodářské subjekty 

V závislosti na případu může být provedením stažení z oběhu pověřen kterýkoli nebo všichni 
z hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci.  

Podle směrnice o obecné bezpečnosti výrobků jsou výrobci a distributoři povinni uvědomit příslušné 
vnitrostátní orgány ihned poté, co se dozví, že výrobek, který uvedli na trh, je nebezpečný, přičemž 
musí uvést podrobnosti o opatřeních přijatých s cílem zabránit rizikům pro spotřebitele. Aby Komise 
pomohla podnikům plnit tuto povinnost, vytvořila specializovaný nástroj, tzv. bránu pro varování 
ze strany podniků ohledně bezpečnosti výrobků (Product Safety Business Alert Gateway)12. 

                                                
9 Pro harmonizovaná odvětví platí v celé EU společná pravidla (https://ec.europa.eu/growth/single-
market/goods/free-movement-sectors_cs). 
10 Harmonizační právní předpisy EU jsou uvedeny v příloze I nařízení (EU) 2019/1020.  
11 EUR-Lex – 32018R0858 – CS – EUR-Lex (europa.eu). 
12 https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32001L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors_cs
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R1020&from=CS
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=CELEX:32018R0858
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/
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• Výrobci nesou primární odpovědnost za bezpečnost výrobků, které uvádějí na trh. Je-li nutné 
zabránit rizikům pro zdraví a bezpečnost spotřebitelů, jsou povinni přijmout vhodné opatření 
(včetně stažení nebezpečného výrobku z dodavatelského řetězce, upozornění spotřebitelů 
nebo v krajním případě stažení z oběhu u výrobků, které již byly spotřebitelům dodány).  

• Distributoři musí jednat s „náležitou pečlivostí“ a nesmí dodávat výrobky, o kterých ví, že 
jsou nebezpečné. Dále mají povinnost spolupracovat při akcích prováděných výrobci 
a příslušnými orgány s cílem zabránit riziku a musí předávat informace o rizicích spojených 
s výrobkem. To může zahrnovat například spolupráci při zveřejňování oznámení o stažení 
výrobku z oběhu, přímé kontaktování spotřebitelů, o nichž ví, že si výrobek stahovaný z oběhu 
koupili, a/nebo spolupráci při shromažďování výrobků stažených z oběhu a jejich navracení 
výrobci. V případě, že výrobce není usazen v zemi, kde dochází ke stažení z oběhu, bude 
distributor ve skutečnosti hlavním kontaktním místem pro orgány dozoru nad trhem.  

Nařízení (EU) 2019/1020 obsahuje požadavek, že v EU musí existovat speciálně určený 
hospodářský subjekt, který odpovídá za každý výrobek uvedený na trh EU13. Může se jednat 
o výrobce, dovozce, zplnomocněného zástupce14, nebo pokud žádný z nich není usazen v EU, 
o poskytovatele služeb kompletního vyřízení objednávek15. Mezi jejich povinnosti (stanovené 
v tomto nařízení) patří podávání informací o nebezpečných výrobcích orgánům a spolupráce 
s vnitrostátními orgány (včetně přijímání nápravných opatření a zmírňování rizik).  

Orgány dozoru nad trhem 

Orgány dozoru nad trhem odpovídají za dozor nad trhem a vymáhání právních předpisů v oblasti 
bezpečnosti výrobků na svém území. V souvislosti se stahováním výrobků z oběhu orgány dozoru nad 
trhem podporují a prosazují dobrovolná opatření prováděná výrobci a distributory mimo jiné tím, že 
vytváří kodexy správné praxe.  

Jsou-li dobrovolná opatření provedená hospodářskými subjekty neuspokojivá nebo nedostatečná, 
mohou orgány opatření rovněž nařídit, nebo je-li to nutné, zorganizovat samy (na náklady 
hospodářského subjektu, pokud ho lze identifikovat). V naléhavých případech mohou orgány dozoru 
nad trhem nařídit stažení z oběhu, aniž by nejprve musely navrhnout dobrovolné opatření. 
Na vnitrostátní úrovni mohou mít orgány dozoru nad trhem k dispozici také další opatření a sankce16. 

Evropská komise  

Evropská komise (dále jen „Komise“) má zastřešující odpovědnost a zvláštní pravomoci, aby zajistila, 
že příslušné orgány plní své povinnosti. Je rovněž pověřena provozováním systému Safety Gate / 
RAPEX, který vnitrostátním orgánům umožňuje neprodleně sdílet informace o případech stažení 
z oběhu a dalších nápravných opatřeních.  

                                                
13 Článek 4 nařízení (EU) 2019/1020. 
14 Zplnomocněný zástupce je vymezen jako fyzická nebo právnická osoba usazená v EU, která byla písemně 
pověřena výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních úkolů souvisejících s povinnostmi výrobce 
podle příslušných harmonizačních právních předpisů nebo podle požadavků nařízení (EU) 2019/1020 (článek 3). 
15 Poskytovatel služeb kompletního vyřízení objednávek je vymezen jako fyzická nebo právnická osoba, která 
v rámci obchodní činnosti nabízí alespoň dvě z těchto služeb: skladování, balení, adresování a rozesílání, aniž by 
byla vlastníkem dotčených výrobků, s vyloučením poštovních služeb (článek 3 nařízení (EU) 2019/1020). 
16 Například podle českých právních předpisů může orgán dozoru nad trhem kontrolovat dobrovolné stažení 
z oběhu a případně ukládat pokuty, pokud stažení z oběhu není zorganizováno či provedeno. 
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Příklady iniciativ Evropské komise v oblasti bezpečnosti výrobků 

Závazek bezpečnosti výrobků17 

V červnu 2018 Komise napomohla tomu, aby několik hlavních online tržišť přijalo iniciativu 
„Závazek bezpečnosti výrobků“. Tato iniciativa, která je v oblasti bezpečnosti výrobků první svého 
druhu, stanoví zvláštní dobrovolná opatření ve dvanácti různých oblastech, jež přesahují rámec 
postupu k zaznamenávání a odstraňování („notice and take-down“) protiprávního obsahu podle 
směrnice o elektronickém obchodu. Hlavním cílem je zlepšit odhalování nebezpečných výrobků 
uváděných na trh v EU před tím, než jsou prodány spotřebitelům, nebo co nejdříve poté. Součástí 
tohoto závazku je zejména spolupráce s orgány členských států EU a prodejci, pokud jde 
o informování spotřebitelů o stahování výrobků z oběhu. Komise monitoruje provádění závazku 
a povzbuzuje další tržiště, aby se k této iniciativě připojily. 

Mezinárodní spolupráce 

Komise sehrála významnou roli při zřizování Globálního portálu Organizace pro hospodářskou 
spolupráci a rozvoj (OECD) týkajícího se stahování výrobků z oběhu18, který slouží jako jednotný 
portál pro sdílení informací o stahování výrobků z oběhu po celém světě, a do tohoto systému 
přispívá informacemi o nebezpečných výrobcích, jež jsou zaneseny v systému Safety Gate / 
RAPEX. Podílí se také na celosvětových komunikačních kampaních OECD. V roce 2019 společně 
s Australskou komisí pro hospodářskou soutěž a spotřebitele vedla kampaň OECD zaměřenou 
na zvyšování povědomí o významnosti stahování nebezpečných výrobků z oběhu a jejich 
navracení. 

 

  

                                                
17 https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-
safety-pledge_cs  
18 http://www.oecd.org/sti/consumer/product-recalls/  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_cs
http://www.oecd.org/sti/consumer/product-recalls/
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2. Postup stažení z oběhu z hlediska 
hospodářských subjektů 
Schematický přehled postupu stažení z oběhu: diagram postupu 
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Zahájit postup 
Zjištění důkazů o nebezpečném výrobku 

Určit úroveň rizika 
Provést posouzení rizik na základě zásad stanovených v pokynech EU 

Rozhodnout o tom, jaký druh nápravného opatření má být přijat 
Provést řádné řízení rizik  

Informovat vnitrostátní orgán dozoru nad trhem 
Oznámit příslušnému orgánu dozoru nad trhem riziko spojené 

s výrobkem a plánované nápravné (plánovaná nápravná) opatření 

Přezkum a uzavření 

Připravit se na stažení z oběhu a na nápravná 
opatření 
● Vypracování strategie 

● Vypracování akčního plánu 

Provést simulaci stažení z oběhu  
● Realizace plánu 

● Obeznámení pracovníků 

Koordinovat činnosti a spolupracovat s dalšími aktéry 
Informovat další aktéry v dodavatelském řetězci a jiné příslušné aktéry 
(např. online tržiště) 

 Provést nápravná opatření  
● Získat výrobky zpět od spotřebitelů a (je-li to relevantní) 
z dodavatelského řetězce 

● Zajistit nápravu 

● Postarat se o výrobky, které byly získány zpět 

 

 Monitorovat a kontrolovat pokrok nápravných opatření 

Upravit nápravná opatření a/nebo v nich pokračovat, dokud nejsou 
úspěšná 

 

 

 Využívat celou řadu komunikačních kanálů (včetně přímého 
kontaktu, je-li to možné)  

Používat doporučený vzor oznámení o stažení výrobku z oběhu  

Zajistit jednotný přístup 
k přeshraničním 
případům stažení 

z oběhu 
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Podrobný přehled postupu stažení z oběhu 
Připravit se na stažení z oběhu 

Vypracování strategie stažení z oběhu 

Aby bylo možné jednat rychle a účinně, je nezbytné připravit se a plánovat v předstihu. Jak výrobci, 
tak i distributoři by měli mít zavedenu písemnou strategii stažení z oběhu, aby bylo zajištěno, že 
jednají v souladu s příslušnými unijními a vnitrostátními právními předpisy v oblasti bezpečnosti 
výrobků. 

Mezi hlavní prvky strategie by měly patřit: 

• závazek provést stažení z oběhu a další nápravná opatření, je-li nezbytné předejít újmě, 
• zabezpečení náležitého financování a pracovní síly s cílem zajistit, aby stahování z oběhu 

a další nápravná opatření byla prováděna účinně a dosáhla zamýšlených výsledků, 
• jasné rozdělení povinností: je důležité, aby strategie měla plnou podporu nejen v rámci 

vrcholného vedení, ale byla s ní dobře obeznámena celá organizace a pracovníci věděli, jaké 
jsou jejich příslušné role a povinnosti, 

• řízení kvality strategie a plánů stažení z oběhu, včetně interního zveřejnění, šíření, přezkumu 
a provádění změn, 

• zavedení mechanismu s cílem shromažďovat hlášení / zpětnou vazbu od spotřebitelů 
a odpovídajícím způsobem reagovat, 

• identifikace zásadních aktérů, kteří musí být zohledněni – orgány, mediální organizace, 
distribuční řetězec (v obou směrech), 

• zabezpečení organizační podpory a schválení ze strany vrcholného vedení.  

Taková strategie minimalizuje rizika, jež mohou nebezpečné výrobky představovat pro spotřebitele, 
a společnost jejím prostřednictvím dává najevo svůj odpovědný přístup. Tímto způsobem budou 
spotřebitelé chráněni a dojde k minimalizaci újmy na dobré pověsti. 

Vypracování akčního plánu 

Plán by měl zahrnovat všechny zásadní prvky, které jsou nutné pro účinné stažení z oběhu. Tyto prvky 
jsou podrobněji popsány níže. 

1. Sestavení týmu zabývajícího se nápravnými opatřeními 

Stažení z oběhu a další nápravná opatřená vyžadují, aby byl sestaven tým, jehož členové mají 
odpovídající odborné znalosti v celé řadě oblastí, jako jsou výroba, technické otázky (včetně 
informačních technologií (IT)), zajištění kvality, řízení rizik (včetně hlediska pojištění a odpovědnosti), 
uvádění na trh, služby zákazníkům atd. 

2. Zavedení postupů pro monitorování bezpečnosti výrobků 

Hospodářské subjekty by měly zavést robustní systém pro monitorování na základě rizik s cílem 
identifikovat případné bezpečnostní problémy, které mohou být spojeny s jejich výrobky. Akční plán 
by měl obsahovat ujednání o průběžném shromažďování a analyzování informací o každém výrobku. 
Takovými informacemi jsou například: 

• nároky z odpovědnosti za škodu způsobenou vadou výrobku, 
• stížnosti ze strany spotřebitelů (podané přímo nebo prostřednictvím prodejců a včetně 

stížností od dalších zdrojů, jako jsou orgány dozoru nad trhem a spotřebitelské 
organizace),  

• nároky na pojistné plnění nebo právní kroky, 
• případy porušení předpisů nahlášené prostřednictvím postupů kontroly kvality dané 

společnosti nebo prostřednictvím jiných organizací, 
• výsledky zkoušení výrobků, 
• informace od servisních techniků nebo středisek nabízejících poprodejní služby či 

opraven, 
• jakékoli důkazy o hrubém zacházení s výrobkem nebo o jeho nevhodném používání 

ze strany spotřebitelů, 
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• jakékoli důkazy o úmyslném poškození výrobků, 
• vývoj v právních předpisech nebo normách týkajících se dotčených výrobků, 
• oznámení, dotazy či informace týkající se (potenciálně) nebezpečných výrobků 

od orgánů dozoru nad trhem, 
• oznámení týkající se nebezpečných výrobků v systému Safety Gate / RAPEX (k jejichž 

odběru se mohou společnosti přihlásit19), 
• mezinárodní databáze nebezpečných výrobků, jako je Globální portál OECD týkající se 

stahování výrobků z oběhu. 
 

3. Vypracování strategií pro sledovatelnost výrobků 

Harmonizační právní předpisy Unie20 vyžadují od hospodářských subjektů, aby výrobky označovaly 
pro účely jejich sledovatelnosti. Nařízení (EU) 2019/1020 rovněž vyžaduje, aby na výrobcích, na něž 
se vztahují zvláštní harmonizační právní předpisy EU, byly uvedeny kontaktní údaje hospodářského 
subjektu usazeného v EU, který má zvláštní povinnosti a funguje jako kontaktní místo pro orgány 
dozoru nad trhem21. Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků navíc stanoví, že výrobci jsou povinni 
zavést systémy, které jim umožní přijímat nápravná opatření, což znamená, že musí být schopni 
výrobky vysledovat22. 

Spotřebitelé musí být schopni identifikovat nebezpečné výrobky a odpovědné hospodářské subjekty. 
Vedle dalších právních požadavků mají informace umožňující sledovatelnost výrobků zahrnovat: 

• identifikaci výrobce, 
• obecný identifikátor výrobku (např. číslo kódu přidělené určitému typu výrobku), 
• specifický identifikátor, jako je sériové číslo, referenční označení šarže, datum výroby nebo 

čárový kód. 
 
Tyto informace by měly být čitelně a trvale uvedeny ideálně na výrobku samotném, nebo pokud to 
není možné, na jeho obalu či v dokumentu přiloženém k výrobku.  
 
Správná identifikace dotčených výrobků a aktérů v dodavatelském řetězci je navíc zásadní pro účinné 
a účelné stahování výrobků z oběhu. Při absenci takových informací může být rozsah stažení z oběhu 
mnohem širší a muselo by se stahovat více výrobků. V případě některých harmonizovaných výrobků 
mají hospodářské subjekty povinnost vést si záznamy o aktérech, kterým dodaly své výrobky nebo 
od nichž výrobky pořídily (např. po dobu deseti let u hraček a tří let u kosmetických přípravků).  
 

4. Vypracování strategií za účelem usnadnění přímého kontaktu se spotřebiteli 

Schopnost identifikovat a přímo kontaktovat spotřebitele, kterých se týká stažení výrobku z oběhu, 
může výrazně zvýšit účinnost stahování výrobků z oběhu. Hospodářské subjekty by měly dbát na to, 
aby si pro účely bezpečnosti vedly záznamy kontaktních informací o zákaznících společně s příslušnými 
informacemi o výrobku.  

Takové informace mohou pocházet z různých zdrojů. Zejména se jedná o:  

• systémy registrace výrobků, 
• další zdroje údajů o zákaznících, jako jsou věrnostní programy, záznamy o online prodejích 

a jiných prodejích na dálku, záznamy o dodání, záznamy o využití servisních služeb či 
elektronické stvrzenky. 

 
Jejich podrobnější popis je uveden níže. 

Použití údajů o spotřebitelích pro účely stažení z oběhu z hlediska nařízení GDPR 
Politika zachování soukromí / zacházení s údaji, kterou společnosti uplatňují, by měla jasně uvádět, 
že jedním z účelů zpracovávání údajů (v případě systémů registrace, věrnostních programů, online 
nákupu, doručení, elektronické stvrzenky atd.) je možnost poskytnout spotřebitelům informace 
v případě, že je výrobek, který si koupili, stahován z oběhu nebo jsou s ním spojeny jiné problémy. 

                                                
19 https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/subscription  
20 Rozhodnutí č. 768/2008/ES. 
21 Ustanovení čl. 4 odst. 4 nařízení (EU) 2019/1020.22 Ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/95/ES. 
22 Ustanovení čl. 5 odst. 1 směrnice 2001/95/ES. 

https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport/subscription
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Pokud spotřebitelé přijmou podmínky registračního systému, věrnostního programu, online nákupu, 
doručení výrobku nebo elektronické stvrzenky, mohou tak zároveň dát souhlas ke zpracování jejich 
osobních údajů za tímto účelem. Pokud hospodářský subjekt musí provést stažení z oběhu, pak mu 
nic nebrání v tom, aby použil údaje o zákaznících k přímému kontaktování těch z nich, kterých se 
stažení z oběhu týká.  

 

4a. Registrace výrobku 
Jestliže spotřebitel výrobek zaregistruje, uvádí informace (např. e-mailovou adresu), které mezi jeho 
osobou a daným výrobkem vytváří vazbu a umožňují přímý kontakt v případě, že je výrobek stahován 
z oběhu nebo se na něj vztahují bezpečnostní upozornění. 

Výrobcům a prodejcům spotřebních výrobků dlouhodobé spotřeby (jako jsou elektronická zařízení, 
spotřebiče pro domácnost, předměty pro péči o děti, hračky, nábytek a sportovní vybavení) se proto 
doporučuje, aby zaváděli bezplatné a uživatelsky přívětivé systémy registrace výrobků pro 
účely bezpečnosti.  

Následující osvědčené postupy mohou podpořit míru registrace výrobků: 

• Jednoznačné vytvoření vazby mezi zaregistrováním výrobku a bezpečností: Většina 
spotřebitelů nerozumí výhodám zaregistrování jejich výrobku a nespojí si registraci s otázkou 
bezpečnosti. Výzva k registraci by tedy měla výslovně uvádět, že je možné kontaktovat 
majitele výrobku v případě, že se u něj objeví bezpečnostní riziko (nebo jiný nedostatek). Je-li 
registrace výrobku nabízena za jinými účely, než je jeho bezpečnost (zejména pro účely 
marketingu), musí to být jasně uvedeno. Osvědčeným řešením je dát zákazníkům možnost 
k tomu, aby poskytli kontaktní údaje určené konkrétně pro účely bezpečnosti zvlášť.  

 
• Řešení obav ohledně ochrany údajů: Mnozí spotřebitelé se obávají, že jejich kontaktní 

údaje budou zneužity pro marketingové účely. Je tedy důležité ujistit je, že jejich osobní údaje 
nebudou použity pro jiné účely než ty, k nimž poskytnou svůj souhlas. Množství informací 
vyžadovaných pro identifikaci zákazníka by rovněž mělo být omezeno na minimum (např. 
pouze e-mailová adresa a/nebo telefonní číslo, které rovněž bývají trvalejší než adresa 
bydliště).  

• Nabídka několika možností registrace: Kdykoli je to možné, spotřebitelé by měli být 
povzbuzováni k zaregistrování zakoupených výrobků v místě/momentě nákupu (online 
i offline, např. za pomoci elektronických registračních terminálů). Podle nedávné studie EU je 
registrace mnohem účinnější, dojde-li k ní přímo při nákupu než až následně po něm24. Mělo 
by však být možné zaregistrovat výrobek i po nákupu (např. prostřednictvím registračního 
formuláře připojeného k balení výrobku a na internetových stránkách společnosti), aby mohly 

                                                
23 https://service.mattel.com/es/registration/default1.asp  
24 Evropská komise, 2021, Behavioural study on strategies to improve the effectiveness of product recalls 
(Behaviorální studie zaměřená na strategie, jejichž cílem je zlepšit účinnost stahování výrobků z oběhu), 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-
product-safety/behavioural-study-strategies-improve-effectiveness-product-recalls_en 

Příklady propojení registrace výrobku s bezpečností, které využívá společnost Mattel23 

Výzva k zaregistrování výslovně uvádí: 
 
„Registrace výrobku je určena výhradně pro účely stažení z oběhu nebo bezpečnostních 
varování. 
 
Informace, které poskytnete, nebudou použity pro žádné jiné účely, než abychom vás kontaktovali 
v případě stažení z oběhu nebo z důvodu bezpečnostního varování týkajícího se výrobku, který jste 
zaregistrovali.“ 

https://service.mattel.com/es/registration/default1.asp
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být zaregistrovány rovněž starší výrobky, jakož i výrobky koupené jako použité nebo získané 
jako dar. 

• Snížení zátěže, jíž čelí spotřebitelé: Zaregistrování výrobku by mělo být pro spotřebitele 
co nejjednodušší.  

o Pro identifikaci výrobku a zákazníka by mělo být vyžadováno pouze minimum 
informací. V mnohých případech bude možné předem vyplnit pole s informacemi 
o výrobku (např. když je registrační formulář připojen do balení s výrobkem nebo 
použijí-li se inovativnější způsoby zaregistrování výrobku, jako je skenování kódu QR 
nebo čárového kódu).  

o Pokud je registrace prováděna online, k úspoře času a větší uživatelské přívětivosti 
registračního procesu mohou pomoci rozbalovací nabídky. Zvláštní sekce pro registraci 
výrobků by navíc měla být na internetových stránkách subjektu snadno k dohledání 
a samotný proces by neměl být podmíněn zřízením účtu.  

o Mělo by být možné zaregistrovat výrobky získané jako dar nebo koupené jakožto 
použité. Nemělo by být stanoveno časové omezení ani by neměl být vyžadován doklad 
o koupi. 

o Pobídky v podobě prodloužené záruky, poprodejní podpory nebo dárkových 
karet/kupónů by přitom mohly tento proces pro spotřebitele zatraktivnit.  

 

4b. Další zdroje údajů o spotřebitelích  
Společnosti běžně shromažďují údaje umožňující spojit zákazníky s konkrétními nákupy také 
prostřednictvím dalších zdrojů.  

I když jsou věrnostní programy obvykle určeny k marketingovým účelům, při stahování výrobků 
z oběhu mohou rovněž umožňovat identifikaci spotřebitelů. Jednou z překážek může být kvalita 
kontaktních údajů, které se shromažďují v rámci takových programů, neboť spotřebitelé ne vždy 
poskytnou úplné a přesné údaje, aby se vyhnuli tomu, že jim budou zasílány marketingové informace. 
Osvědčeným řešením by bylo dát zákazníkům možnost, aby když se přihlašují do věrnostních 
programů, poskytli kontaktní údaje určené konkrétně pro účely bezpečnosti zvlášť. 

Vzhledem k nárůstu elektronického obchodu je využívání informací o zákaznících poskytnutých v rámci 
online nákupů ještě účinnějším způsobem, jak vysledovat majitele výrobků stahovaných z oběhu. 
Pokud je výrobek zakoupen přímo od online prodejce, informace o zákaznících se automaticky 
zaznamenávají, a prodejce tak jednoduše může tyto informace využít v případě stahování z oběhu. 
Pokud nákup probíhá prostřednictvím online tržiště, pak toto tržiště může v závislosti na svém 
obchodním modelu buď informovat spotřebitele přímo, nebo požádat prodejce, aby své zákazníky 
oslovil.  

                                                
25 https://www.registermyappliance.org.uk/ 

Příklad celoodvětvové iniciativy na podporu registrace výrobků 

Portál Register My Appliance25, který vytvořilo Sdružení výrobců domácích spotřebičů (AMDEA) 
ve Spojeném království, spotřebitelům umožňuje, aby si zaregistrovali spotřebiče přibližně 
60 hlavních značek na jednom místě, aniž by si museli vyhledávat internetové stránky každé 
jednotlivé společnosti. Sdružení AMDEA rovněž každoročně organizuje kampaň „Register My 
Appliance Day“ s cílem upozornit spotřebitele na význam registrace výrobků. Tuto iniciativu 
ve Spojeném království podporují vláda, hasičské sbory a spotřebitelské organizace. 

Příklad využití věrnostních programů k identifikaci zákazníků 

https://www.registermyappliance.org.uk/
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Kontaktní údaje o zákaznících lze získat rovněž z řady dalších zdrojů, jako jsou záznamy o dodání, 
záznamy o využití servisních služeb nebo elektronické stvrzenky.  

5. Určení právních povinností  

Hospodářské subjekty mají právní povinnost bezodkladně oznámit příslušnému orgánu dozoru nad 
trhem případy, kdy bylo zjištěno, že výrobek, který uvedly na trh, není bezpečný a může být nutné 
stáhnout ho z oběhu a/nebo přijmout jiná nápravná opatření. Tyto právní požadavky by měly být 
v plánu zdůrazněny a zároveň by mělo být pro účely jakýchkoli bezpečnostních problémů určeno 
jednotné místo pro kontakt s příslušným orgánem dozoru nad trhem.  

Plán stažení z oběhu by měl navíc stanovit důkladné posouzení rizik a proces řízení rizik, na základě 
kterých se rozhodne, zda je nutné přistoupit ke stažení výrobku z oběhu a/nebo jiným nápravným 
opatřením. 

6. Vypracování komunikační strategie 

Je třeba vypracovat komunikační strategii, která by měla být součástí akčního plánu stažení výrobku 
z oběhu. Mezi prvky, které je třeba vzít v úvahu, patří: 

• zmapování dostupných komunikačních kanálů (včetně kanálů vyhrazených pro konkrétní 
výrobky a těch, které umožňují přístup ke specifickým segmentům obyvatelstva, např. 
ke zranitelným a menšinovým skupinám) a subjektů s nejlepším multiplikačním účinkem 
(včetně oborových sdružení, charitativních organizací, spotřebitelských skupin, 
uživatelských portálů, jako jsou chaty, fóra atd.),  

• příprava vzorových dokumentů (např. oznámení o stažení výrobku z oběhu, tiskových 
zpráv nebo interních zpráv),  

• předem připravené překlady do jazyků zemí, kde se výrobky hospodářského subjektu 
prodávají, včetně jazyků menšinových skupin. 

Podrobné pokyny k tomu, jak spotřebitelům sdělovat informace o stažení z oběhu, lze nalézt v kroku 5 
následujícího oddílu.  

7. Určení možností nápravy a způsobů, jak získat výrobky zpět 

Ať už hospodářský subjekt nabídne spotřebiteli vrácení peněz, bezplatnou výměnu výrobku nebo 
opravu, jednotlivé možnosti nápravy musí být připraveny a začleněny do obchodního plánu. Platí to 
i pro vracení výrobků stahovaných z oběhu (např. bezplatné zasílání/vrácení nebo uzavření smluv 
na přepravu výrobků stahovaných z oběhu a náhradních výrobků se společnostmi poskytujícími 
balíkové služby). 

                                                
26 https://www.decathlon.es/es/landing/politica-privacidad-y-cookies/_/R-a-politica-privacidad-y-cookies  

Společnost Decathlon ve Španělsku používá ke kontaktování zákazníků, jichž se týká stažení 
výrobku z oběhu, údaje z věrnostních karet. 
 
Sdělení zní takto26: 
 
„ŘÍZENÍ STAHOVÁNÍ VAŠICH VÝROBKŮ Z OBĚHU Z DŮVODU BEZPEČNOSTI 
 
Pro společnost DECATHLON je vaše bezpečnost prioritou. Naše výrobky vyvíjíme v souladu 
s platnými pravidly a předpisy. Víme však, že nulové riziko neexistuje. 
 
V případě, že u některého z našich výrobků dojde k odchylce od požadavků na bezpečnost, chceme 
být schopni vás rychle a osobně kontaktovat. Za tímto účelem můžeme použít některý z vašich 
kontaktních údajů (telefon, e-mail nebo poštovní adresu), pokud takové údaje máme k dispozici.  
 
Co když tyto údaje nemáme? Můžeme vás o ně požádat při nákupu výrobků, které mohou v případě 
závady představovat riziko pro vaši bezpečnost (jízdní kolo, potápěčské vybavení, horolezecké 
vybavení atd.). Zaručujeme, že tyto údaje nebudou použity k jiným účelům.“ 

https://www.decathlon.es/es/landing/politica-privacidad-y-cookies/_/R-a-politica-privacidad-y-cookies
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Na výběr možností nápravy mohou mít vliv právní povinnosti a práva spotřebitelů na vnitrostátní 
úrovni. 

8. Vypracování pohotovostního plánu pro nakládání s výrobky získanými zpět  

Je třeba pečlivě naplánovat nakládání s výrobky, které byly získány zpět 
(přepracování/recyklace/zničení výrobku), aby se zajistilo, že s nimi bude naloženo bezpečným 
a kontrolovaným způsobem.  

Měly by být zohledněny následující faktory:  

• vypracování precizních záznamů o sledovatelnosti a likvidaci, 
• logistika sběru, přepravy, skladování a zabezpečení, 
• kontrola dodavatelského řetězce a dohled nad výrobky staženými z oběhu, 
• výrobní postupy/praktiky týkající se plánovaného přepracování či recyklace, 
• právní hlediska, včetně oznamovací povinnosti a bodů dodavatelských smluv, které se vztahují 

na události spojené se stahováním výrobků z oběhu, 
• přeshraniční důsledky, 
• bezpečnostní, etická a environmentální hlediska. 

 
9. Simulace stažení z oběhu 

Jakmile je akční plán dokončen a schválen vrcholným vedením, je vhodné vyzkoušet ho v praxi 
prostřednictvím simulace možného stažení z oběhu. Jde o dobrý způsob, jak informovat pracovníky 
a obeznámit je s fungováním a požadavky daného plánu a s úlohou, jakou mají při zajišťování 
včasného a účinného výsledku. Lze to rovněž spojit se školením pracovníků a jejich osobním rozvojem. 
Zkušenosti získané během takového nácviku mohou být použity k provedení vhodných úprav plánu 
v rámci programu neustálého zlepšování služeb.  

Uskutečnění stažení z oběhu 
Je-li odhalen nebezpečný výrobek, hospodářský subjekt musí neprodleně jednat, aby minimalizoval 
riziko, které takový výrobek představuje. Za tímto účelem je zapotřebí podniknout řadu kroků.  

Krok 1: Určit úroveň rizika 

Prvním úkolem je určit úroveň rizika tím, že se provede posouzení rizik27. Zde by měla být zohledněna 
závažnost a pravděpodobnost zranění, které by mohlo být způsobeno vadou výrobku28.  

Posouzení rizik by se mělo řídit zásadami stanovenými v pokynech EU pro posuzování rizik29. Pro tento 
účel je k dispozici specializovaný IT nástroj (Pokyny pro posuzování rizik (RAG))30, který z těchto 
zásad vychází.  

Krok 2: Rozhodnout o tom, jaký druh opatření má být přijat 

Posouzení rizik musí být provázeno řádným řízením rizik. Podrobné instrukce k řádnému řízení rizik 
jsou uvedeny v pokynech vypracovaných v rámci souběžné horizontální činnosti CASP 202031. 

Například úroveň rizika u závadného elektrického spotřebiče pro domácnost, který představuje riziko 
požáru, může být jen „nízká“, což znamená, že pravděpodobnost, že jediný spotřebič způsobí během 
své životnosti smrtelný požár, je menší než jedna ku milionu. Pokud však byly na trh uvedeny miliony 
závadných spotřebičů, téměř nevyhnutelně dojde ke smrtelným požárům, pokud nebudou přijata 
vhodná opatření32. 

                                                
27 Pokyny EU pro posuzování rizik. 
28 Je důležité poznamenat, že riziko zranění není omezeno pouze na samotný výrobek, neboť vážné zranění může 
být způsobeno také v důsledku nesprávného nebo nevhodného označení výrobku.  
29 https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj?locale=cs  
30 https://ec.europa.eu/rag/#/screen/home  
31 https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp2020HorizontalActivities  
32 Pokyny k systému RAPEX – prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/417. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/rag/#/screen/home
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj?locale=cs
https://ec.europa.eu/rag/#/screen/home
https://ec.europa.eu/safety-gate/#/screen/pages/casp2020HorizontalActivities
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj?locale=cs
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Pokud bude rozhodnuto, že nejvhodnějším opatřením je stažení z oběhu, je nutné uvážit, které 
výrobky je třeba stáhnout (např. šarže). Není-li jejich určení možné, může být nezbytné stáhnout 
z oběhu všechny výrobky. Na základě toho se stanoví další aktéři v dodavatelském řetězci, kteří musí 
být do procesu zapojeni.  

Může být nutné doplnit stažení z oběhu o další opatření, protože hospodářský subjekt by měl prošetřit 
příčinu bezpečnostního problému v rámci pracovního postupu a přijmout kroky k nápravě daného 
problému. To může zahrnovat změnu návrhu výrobku, výrobního procesu nebo postupu kontroly 
kvality. 

Krok 3: Informovat vnitrostátní orgán dozoru nad trhem 

Souběžně s opatřeními uvedenými výše musí být náležitě informovány příslušné orgány dozoru nad 
trhem. To lze učinit za pomoci brány pro varování ze strany podniků ohledně bezpečnosti výrobků33 
nebo kontaktováním příslušných orgánů, jejichž kontaktní údaje jsou k dispozici na internetových 
stránkách Komise34. S orgánem dozoru nad trhem již může být navázáno formální dobrovolné 
partnerství zaměřené na stahování výrobků z oběhu, jehož součástí je zavedený komunikační kanál 
sloužící k tomuto účelu. 

Na začátku procesu stažení z oběhu, po navázání kontaktu, může orgán dozoru nad trhem specifikovat 
četnost podávání zpráv o pokroku a lhůty, které je třeba dodržet. 

Krok 4: Zajistit jednotný přístup k přeshraničním případům stažení z oběhu 

Pro hospodářské subjekty, které dodávají výrobky spotřebitelům ve více než jednom členském státě, 
je důležité, aby zaujaly standardizovaný přístup k přeshraničním případům stažení z oběhu a zajistily, 
aby byla nápravná opatření prováděna komplexně a jednotně ve všech dotčených oblastech.  

Pokud je stažení z oběhu nařízeno jedním z vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem, měl by ho 
hospodářský subjekt provést i ve všech ostatních zemích EU, v nichž byl výrobek uveden na trh. Neměl 
by vyčkávat, až bude stažení z oběhu nařízeno i dalšími vnitrostátními orgány dozoru nad trhem.  

Jestliže byl výrobek vyvezen do zemí mimo EU, bude rovněž nezbytné informovat příslušné orgány 
dozoru nad trhem v těchto zemích a provést stažení z oběhu v souladu s příslušnými vnitrostátními 
právními předpisy. Dobrovolné stažení z oběhu by mělo být uskutečněno, aniž by hospodářský subjekt 
vyčkával na příkaz orgánu třetí země. Tyto země mohou disponovat vlastními databázemi, které 
upozorňují na stahování nebezpečných výrobků z oběhu a mohly by být využity k informování 
spotřebitelů.  

Krok 5: Koordinovat činnosti a spolupracovat s dalšími aktéry 

Vedle vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem musí být o stahování výrobku z oběhu co nejdříve 
informovány také hospodářské subjekty v dodavatelském řetězci, aby mohly být při jeho provádění 
nápomocny. Měly by jim být rovněž pravidelně poskytovány aktuální informace o pokroku v průběhu 
celého procesu stažení z oběhu.  

Může být také nezbytné spolupracovat s dalšími stranami. Například by měla být upozorněna online 
tržiště, aby nebezpečné výrobky přestala nabízet k prodeji. Tyto strany mohou být dále nápomocny 
při identifikaci hospodářských subjektů v dodavatelském řetězci a při informování dotčených 
zákazníků.  

Krok 6: Informovat spotřebitele o stažení z oběhu 

Stažení z oběhu může zabránit vzniku újmy pouze tehdy, pokud spotřebitelé nebezpečný výrobek vrátí 
nebo ho alespoň přestanou používat. Přesto mnoho výrobků stahovaných z oběhu zůstává 
u spotřebitelů, buď protože spotřebitelé nevědí, že je jimi vlastněný výrobek stahován, nebo protože 

                                                
33 https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/  
34 Orgány odpovědné za výrobky, na něž se vztahuje směrnice o obecné bezpečnosti výrobků, jsou uvedeny 
na internetové stránce 
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/menu/documents/Business_Gateway_contacts.p
df a orgány odpovědné za výrobky, které podléhají harmonizačním právním předpisům EU, jsou uvedeny 
na internetové stránce https://webgate.ec.europa.eu/icsms/public/authoritySearch.jsp?locale=cs 

https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/screen/home.
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/docs/rapex_appointed_authorities_en.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/menu/documents/Business_Gateway_contacts.pdf
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/menu/documents/Business_Gateway_contacts.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/icsms/public/authoritySearch.jsp?locale=cs
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na oznámení o stažení nereagují, i když je zaregistrovali. Účinné informování o stahování výrobku 
z oběhu má tedy zásadní význam. 
 

6.1 Kanály pro informování o stažení z oběhu  
Mnozí spotřebitelé jednoduše nevědí, že vlastní nebezpečný výrobek, takže není splněn hned první 
nezbytný předpoklad pro to, aby bylo možné jednat. Níže jsou uvedena zásadní doporučení, která mají 
pomoci oslovit co nejvíce spotřebitelů, kterých se stažení výrobku z oběhu týká. 

1. Využijte přímý kontakt se spotřebiteli, kdykoli je to možné  

Jak je vysvětleno na stranách 9 až 12, údaje o spotřebitelích jsou často k dispozici (např. protože byl 
výrobek zaregistrován, koupen online či prostřednictvím věrnostního programu nebo doručen 
ke spotřebiteli domů). V takových případech by mělo být vždy na prvním místě použito přímé 
informování spotřebitelů, neboť je z hlediska oslovení dotčených spotřebitelů a podnícení jejich reakce 
mnohem účinnější než hromadné svolávací kampaně. Podle behaviorálního experimentu, který 
provedla Komise, bylo více než dvakrát pravděpodobnější, že respondenti zareagují na přímé 
informování o stažení z oběhu než na obecné oznámení týkající se stažení z oběhu. Přímé informování 
je navíc preferovaným komunikačním kanálem pro všechny skupiny spotřebitelů v celé EU. Tato 
zjištění potvrzují i tzv. tvrdé údaje od americké Komise pro bezpečnost spotřebních výrobků (CPSC), 
které ukazují, že u přímého informování dochází k nápravě v 50 % případů ve srovnání se 6 % 
v případě společných tiskových zpráv vydaných komisí CPSC a společností, která stažení z oběhu 
vyhlašuje.  

Přímý kontakt se spotřebiteli může mít tuto podobu:  

• personalizovaný dopis,  
• osobně adresovaný e-mail, 
• telefonní hovor nebo textová zpráva,  
• varování prostřednictvím aplikace upozorňující na stahování výrobků z oběhu nebo 

prostřednictvím zařízení připojeného k internetu.  
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Přímé kontaktování spotřebitelů z hlediska nařízení GDPR 
 

Jak je vysvětleno výše, doporučuje se, aby společnosti v rámci své politiky zacházení s údaji 
uváděly možnost kontaktovat spotřebitele v souvislosti s informacemi, které se týkají bezpečnosti 
nebo jiných aspektů výrobku. 
Přestože hospodářský subjekt nemá souhlas zákazníků se zpracováním jejich údajů za účelem 
zasílání bezpečnostních varování nebo jiných informací týkajících se výrobku, může i tak tyto údaje 
použít k tomu, aby je přímo informoval o stažení výrobku z oběhu, které se jich týká, je-li to 
v souladu s účelem, za jakým byly osobní údaje původně shromážděny. Pokud by se u výrobku 
vyskytl problém, spotřebitelé by oprávněně očekávali, že je o tom výrobce nebo prodejce 
informuje, aby se tak vyhnuli újmě. Hospodářský subjekt by měl spotřebitele co možná nejdříve 
(a v každém případě před tím, než dojde k prvnímu oznámení ohledně stažení z oběhu) informovat 
o tom, že hodlá jejich údaje použít za účelem předávání bezpečnostních informací. Osobní údaje, 
které jsou dále zpracovávány na základě „slučitelnosti účelů“ (tj. bez souhlasu subjektu údajů) by 
neměly být použity za žádným jiným účelem, než je upozornění spotřebitelů na rizika a nápravná 
opatření, která mají být přijata. 

Kromě výše zmíněného může být takové zpracování osobních údajů oprávněné také v případě, je-
li to nezbytné z důvodu splnění právní povinnosti, jako je rozhodnutí orgánu dozoru nad trhem 
nařizující hospodářskému subjektu, aby provedl stažení z oběhu a přímo informoval všechny 
dotčené spotřebitele.  
 

 

2. Není-li možné oslovit všechny spotřebitele přímo, využijte různé druhy 
komunikačních metod  

V mnohých případech může být obtížné oslovit spotřebitele přímo, např. v odvětvích s mnoha výrobky 
nízké hodnoty, nebo jsou-li výrobky koupené jako použité. V takových situacích se jakožto nejúčinnější 
strategie jeví využití všech dostupných komunikačních kanálů. Mohou sem patřit zejména internetové 
stránky společnosti, kanály sociálních médií, informační zpravodaje, obchody a případně oznámení 
v hromadných sdělovacích prostředcích a další komunikační kanály. 

                                                
35 https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Quality-and-Security/Acteurs-du-marche-qui-fournissent-
directement-aux-consommateurs-utlisateurs.pdf, 
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Procedure-recall-tot-bij-de-consument-
invoerder-tcm325-276979.pdf  
36 https://tukes.fi/en/products-and-services/dangerous-products  

Přímé kontaktování spotřebitelů: příklad osvědčeného postupu 

Belgické orgány zveřejnily (v září 2020) stručnou příručku k informování spotřebitelů 
o stažení výrobku z oběhu35. Podle ní mají hospodářské subjekty přímo kontaktovat všechny 
známé uživatele výrobku, který se stahuje z oběhu.  

Pokud nelze dohledat všechny uživatele nebo je míra reakce nízká: 

• musí být oznámení o stažení výrobku z oběhu po dobu alespoň dvou měsíců viditelně 
vyvěšeno v místě prodeje, 

• pokud má hospodářský subjekt internetové stránky a/nebo účty na sociálních médiích: 
o informace o stažení z oběhu by měla být po dobu alespoň dvou měsíců jasně 

uvedena na domovské stránce,  
o alespoň jedna zpráva o stažení z oběhu by měla být zveřejněna prostřednictvím 

jeho kanálů sociálních médií, 
• pokud společnost vydává vlastní informační zpravodaj, alespoň jednou by v něm měla 

být uvedena informace o stahování výrobku z oběhu.  

Podobné požadavky jsou obsaženy ve finských pokynech36, které stanoví, že informace 
o stažení z oběhu musí být vyvěšeny minimálně po dobu tří měsíců. 

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Quality-and-Security/Acteurs-du-marche-qui-fournissent-directement-aux-consommateurs-utlisateurs.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Quality-and-Security/Acteurs-du-marche-qui-fournissent-directement-aux-consommateurs-utlisateurs.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Procedure-recall-tot-bij-de-consument-invoerder-tcm325-276979.pdf
https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Publications/files/Procedure-recall-tot-bij-de-consument-invoerder-tcm325-276979.pdf
https://tukes.fi/en/products-and-services/dangerous-products
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Příklady komunikačních kanálů:  

Online komunikační kanály: 

• internetové stránky společnosti v úředním jazyce / úředních jazycích dané země,  
• sociální média společnosti, 
• komunikační kanály vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem (internetové stránky, databáze 

specializované na stahování z oběhu37), 
• internetové stránky spotřebitelských organizací a odvětvových sdružení, 
• online informační zpravodaje, 
• online komunity (např. skupiny uživatelů). 

Tradiční sdělovací prostředky: patří sem noviny, časopisy, rádio nebo televize. Pokrytí v tradičních 
sdělovacích prostředcích může být výsledkem činností zaměřených na angažovanost v médiích 
(např. tiskových zpráv).  

Informace poskytované v prodejnách: oznámení o stažení výrobku z oběhu (jako jsou plakáty, 
letáky atd.) v místech prodeje, a to offline i online. 

Specializované sdělovací prostředky a publikace určené pro konkrétní odvětví. 

 

3. Přizpůsobte komunikační nástroje charakteristikám spotřebitelů  

Stejně jako je tomu při vytváření marketingové strategie k určitému výrobku, i před zahájením stažení 
z oběhu je důležité vzít v úvahu, jaké typy spotřebitelů stahovaný výrobek pravděpodobně používají. 

                                                
37 Příklady portálů týkajících se stahování z oběhu jsou uvedeny v dodatku 4.3. 
38 Electrical Safety First (2014), Consumer Voices on Product Recall (Názory spotřebitelů na stahování výrobků 
z oběhu), dostupné na: https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/media/1259/product-recall-report-2014.pdf  

Využití celé řady komunikačních kanálů 
 
Účinnost přímého kontaktování spotřebitelů podpořeného dalšími komunikačními 
kanály dokládá kampaň zacílená na stažení výrobků z oběhu, kterou v letech 2002/2003 
uskutečnila společnost Boots ve Spojeném království38. Díky programu věrnostních karet, který 
společnost provozuje, bylo možné identifikovat a upozornit 43 % zákazníků, jichž se týkalo 
stažení výrobku z oběhu. Zákazníci byli kontaktováni prostřednictvím dopisu, který jim byl zaslán 
v obálce s červeným nápisem zdůrazňujícím důležitost obsahu. Jelikož byl dopis určen i starším 
spotřebitelům, bylo použito velké písmo. Oznámení byla zároveň rozeslána do všech prodejen 
společnosti Boots, kde měla být vyvěšena na nápadných místech, kde si jich všimnou běžní 
zákazníci, a umístěna na internetové stránky společnosti Boots. Vedoucí některých prodejen 
Boots navíc zařídili, aby byla oznámení vyvěšena v ordinacích místních lékařů, neboť to byla 
místa, která mohlo mnoho uživatelů daného výrobku navštěvovat. 
 
Dalším příkladem, kdy bylo k informování o stažení z oběhu využito více kanálů, je případ 
nebezpečné zábavní pyrotechniky, k němuž došlo v roce 2016 ve Finsku. Dovozce odhalil 
prostřednictvím vlastního systému pro kontrolu kvality vadu: žlutá výstražná nálepka byla 
připevněna nesprávně a udávala instrukce, podle nichž by byl pyrotechnický výrobek nastaven 
tak, že by výbušnina vystřelila nesprávným směrem, což by představovalo nebezpečí pro diváky. 
Společnost odhadovala, že ve Finsku se prodalo přibližně 300 závadných výrobků. Tukes, Finská 
agentura pro bezpečnost a chemické látky, vyhodnotila situaci jako natolik závažnou, že bylo 
k informování spotřebitelů použito více komunikačních prostředků. Vedle tiskové zprávy bylo 
prostřednictvím rádia a televize vyhlášeno mimořádné varování určené veřejnosti. Vydání 
takového mimořádného varování je velmi výjimečné, ale jedná se o účinný způsob, jak oslovit 
občany. Na základě předchozí spolupráce s Finskou asociací pohostinství (MaRa) byli její členové 
požádáni, aby oslovili turisty v hotelových recepcích, neboť bylo novoroční období, čímž byly 
rovněž překonány případné jazykové bariéry při předávání bezpečnostního varování. 
V současnosti se varování určená veřejnosti zasílají také prostřednictvím finské mobilní aplikace 
112. 

https://www.electricalsafetyfirst.org.uk/media/1259/product-recall-report-2014.pdf
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Roztřídění zákazníků do jednotlivých kategorií napomáhá k přizpůsobení kanálu sloužícího pro účely 
stažení výrobku z oběhu správné skupině spotřebitelů, čímž se zvyšuje účinnost. 

• Průzkum prováděný mezi spotřebiteli z celé EU například ukazuje, že skupiny osob, které 
jsou starší a méně digitálně zdatné, s menší pravděpodobností sledují online komunikační 
kanály a lze je s větším úspěchem oslovit prostřednictvím místního tisku nebo jiných 
tradičních sdělovacích prostředků (např. místního tisku, rádia nebo televize), zatímco u 
zranitelných spotřebitelů je obecně méně pravděpodobné, že budou na informace o stažení 
výrobku z oběhu reagovat, je však u nich vyšší pravděpodobnost, že si budou informace 
ústně předávat s přáteli a rodinou39.  

• Je také zásadně důležité, aby spotřebitelé dostávali informace o stažení z oběhu v jejich 
jazyce. 

• V případě specializovaných výrobků by jejich majitelé mohli být osloveni prostřednictvím 
specializovaných časopisů, sdružení spotřebitelů nebo online sdělovacích prostředků. 
Například u výrobků pro děti může zvýšit míru úspěšnosti angažovanost v online 
rodičovských fórech.  
 

4. Aktivujte ústní předávání informací  

Výzva ke stažení výrobku z oběhu by měla spotřebitele povzbudit k tomu, aby zprávu o stažení z oběhu 
dále šířili. Například: 

• Pokud byl výrobek prodán jako použitý nebo byl darován, zákazník by mohl být vyzván, 
aby o potenciálním bezpečnostním problému informoval nového majitele či 
obdarovaného.  

• Oznámení o stažení výrobku z oběhu může zahrnovat možnost sdílet ho na Facebooku 
a Twitteru, což usnadní další šíření této zprávy mezi přátele a rodinu. 

• Spotřebitelům mohou být poskytnuty pobídky motivující je k šíření informací o stahování 
z oběhu na jejich sociálních sítích nebo v rámci jejich vlastních sítí (např. dárková karta). 

 

5. Objevujte nové komunikační prostředky  

                                                
39 Evropská komise (2019), Survey on consumer behaviour and product recalls effectiveness (Studie chování 
spotřebitelů a účinnost stahování výrobků z oběhu), dostupná na: 
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/tips/Product.Recall.p
df  
40 WTVM, 22. ledna 2019, https://www.wtvm.com/2019/01/23/toyota-collaborates-with-new-project-give-
encourage-people-check-vehicle-recall-status/  
41 https://www.jollyroom.dk/kundeservice/tilbagekaldelser/babydan-cuddlenest-ergo 

Příklady hospodářských subjektů, které podporují ústní předávání informací 

Při stahování airbagů Takata z oběhu spolupracovala automobilka Toyota se společností Carma 
Project a nabízela lidem odměny za to, že budou šířit informace o svolávací akci a že si jejich přátelé 
a rodina nechají své automobily zkontrolovat. Spotřebitelé, kteří sdíleli informace o svolávací akci 
na svých sociálních sítích, získali dárkovou kartu v hodnotě 5 USD za každého majitele automobilu 
Toyota, který si naplánoval schůzku za účelem opravy vozidla, a další dárkovou kartu v hodnotě 
50 USD poté, co byla oprava vozidla provedena40. 

 Další správnou praxí je podpora ústního předávání informací přímo v oznámeních o stažení výrobku 
z oběhu. Ve výzvě ke stažení z oběhu týkající se nebezpečného dětského „hnízda“ na spaní, kterou 
zveřejnil prodejce Jollyroom.dk, se například uvádí: „Pokud jste tento výrobek prodali nebo 
darovali, předejte laskavě informaci o stahování výrobku z oběhu novým majitelům.“41 Takové 
pobídnutí se jeví jako zvláště užitečné v případě výrobků, které jsou často kupovány jako dárky 
nebo se prodávají použité, např. se jedná o výrobky s dlouhou životností určené pro péči o děti nebo 
domácí spotřebiče. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/tips/Product.Recall.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/tips/Product.Recall.pdf
https://www.wtvm.com/2019/01/23/toyota-collaborates-with-new-project-give-encourage-people-check-vehicle-recall-status/
https://www.wtvm.com/2019/01/23/toyota-collaborates-with-new-project-give-encourage-people-check-vehicle-recall-status/
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• Kanály sociálních médií jsou zvláště účinné pro oslovení konkrétních cílových skupin 
a aktivaci ústního předávání informací, protože umožňují, aby lidé sdíleli informace 
o stahování výrobků z oběhu se svými známými. 

• Používání online influencerů (např. herců nebo veřejně známých osobností) a infografiky, 
videí nebo memů jako doplňku k písemným oznámením může rozšířit dosah informací 
o stažení z oběhu a reakci na tyto informace. 

• Aplikace upozorňující na stahování výrobků z oběhu a zařízení připojená k internetu 
usnadňují přímou komunikaci se spotřebiteli.  

Nové technologie mohou spotřebitele upozorňovat na jakékoli bezpečnostní problémy v reálném čase. 
U zařízení připojených k internetu rovněž existuje možnost, aby byla opravena prostřednictvím 
aktualizací na dálku, nebo je-li to nezbytné, aby byla jejich funkčnost omezena či aby byla zařízení 
úplně vypnuta s cílem zabránit dalším incidentům.  

 
6. Zmobilizujte další aktéry  

Vedle subjektů v dodavatelském řetězci a orgánů dozoru nad trhem mohou být při předávání informací 
o stahování výrobků z oběhu spotřebitelům nápomocny také spotřebitelské organizace a další aktéři. 

                                                
42 OECD (2018), Measuring and maximising the impact of product recalls Globally: OECD workshop report 
(Měření a maximalizace dopadu stažení výrobků na celosvětové úrovni: zpráva z pracovního semináře OECD), 
OECD Science, Technology and Industry Policy Papers, č. 56, OECD Publishing, Paříž, 
https://doi.org/10.1787/ab757416-en  
43 https://www.vodafone.com/news/press-release/vodafone-smart-product-recall-system-allows-manufacturers-
to-warn-consumers-of-faulty-goods  
44 https://www.quechoisir.org/rub-produit-au-rappel-t647/  

Příklady využití nové technologie k upozorňování spotřebitelů 

Stažení mobilního telefonu Samsung Galaxy Note 7 z oběhu, které se uskutečnilo v období 
od září 2017 do února 2018, se týkalo 4,6 milionu telefonů s vadou baterie, u níž hrozilo přehřátí 
a exploze. Díky rozeslání více než 23 milionů varování ohledně stažení z oběhu a tzv. push oznámení 
zákazníkům společnosti Samsung a díky aktualizaci softwaru, která snížila kapacitu baterie na nulu, 
bylo společnosti do čtyř měsíců vráceno 90 % telefonů a dalších 7 % pak do sedmi měsíců42. 

Společnost Vodafone vytvořila prototyp systému pro stahování výrobků z oběhu, který výrobcům 
umožňuje upozornit spotřebitele na stahování elektrických zařízení, a je-li to nutné, na dálku dotčená 
zařízení vypnout. Patří sem např. bubnové sušičky, pračky, chladničky a mrazničky43. 

Příklad spotřebitelské organizace, která šíří informace o stahování výrobků z oběhu 
 

Portál zaměřený na stahování výrobků z oběhu UFC-Que Choisir44  

https://doi.org/10.1787/ab757416-en
https://www.vodafone.com/news/press-release/vodafone-smart-product-recall-system-allows-manufacturers-to-warn-consumers-of-faulty-goods
https://www.vodafone.com/news/press-release/vodafone-smart-product-recall-system-allows-manufacturers-to-warn-consumers-of-faulty-goods
https://www.quechoisir.org/rub-produit-au-rappel-t647/
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Online tržiště mohou významně přispívat k předávání informací o stahování výrobků z oběhu 
spotřebitelům vzhledem k tomu, že v závislosti na jejich obchodním modelu mohou být schopna určit 
spotřebitele, kteří si stahovaný výrobek koupili. Signatáři iniciativy EU nazvané „Závazek bezpečnosti 
výrobků“45 se dohodli na dodržování dobrovolných závazků, mezi něž patří spolupráce s orgány 
členských států EU a prodejci, pokud jde o informování spotřebitelů o relevantních případech stahování 
výrobků z oběhu a dalších nápravných opatřeních. Některá tržiště přímo oslovují spotřebitele, kteří si 
zakoupili výrobek stahovaný z oběhu, zatímco další požádají prodejce, aby kontaktovali své zákazníky. 

Stejně tak finanční instituce mohou mít údaje o zákaznících, kteří si koupili výrobky stahované z oběhu, 
pokud použijí platební karty, zatímco pojišťovací společnosti mají údaje o těch osobách, které si 
pojistily své výrobky pro osobní potřebu. 

Jak mohou třetí strany zpracovávat údaje o zákaznících s ohledem na nařízení GDPR? 

Třetí strany – jako jsou online tržiště, finanční instituce a pojišťovací společnosti – mohou 
kontaktovat spotřebitele, kterých se týká stažení výrobku z oběhu, přímo (pokud je to v souladu s 
účelem, za jakým byly osobní údaje původně shromážděny, jak je vysvětleno výše) nebo mohou 
sdílet kontaktní údaje o zákaznících se společností, která uskutečňuje stažení z oběhu (je-li to jasně 
uvedeno v politice zachování soukromí / zacházení s údaji, k níž subjekt údajů udělil svůj souhlas). 

 

7. Zajistěte obousměrnou komunikaci  

                                                
45 Závazek bezpečnosti výrobků | Evropská komise (europa.eu). 

 

 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/product-safety-pledge_cs
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Je důležité, aby bylo v informacích o stažení z oběhu uvedeno kontaktní místo, na které se mohou 
spotřebitelé obrátit ve svém národním jazyce, aby podali stížnost nebo požádali o více informací 
(např. telefonní číslo nebo funkce online chatu). 

6.2 Obsah a formát oznámení o stažení výrobku z oběhu  

Oznámení o stažení výrobku z oběhu by měla spotřebitele podnítit k tomu, aby jednali, a proto musí 
být sestavena jasně, pro spotřebitele musí být dobře srozumitelná a musí používat takové formulace, 
které navodí odpovídající úroveň naléhavosti. 

Dobré oznámení o stahování výrobku z oběhu splňuje následující body: 

• Vyznačuje se poutavým formátem a grafickými prvky, které přitahují pozornost a varují 
spotřebitele před rizikem (např. červené ohraničení a tučné písmo či zvýraznění klíčových 
slov). 

• Je dostupné v úředním jazyce / úředních jazycích země, v níž je výrobek stahován 
z oběhu. Pokud se výrobky prodávají v jurisdikcích s rozmanitou populací, může být 
přínosné poskytovat informace v dalších jazycích.  

• Používá jednoduchý, výstižný a dobře srozumitelný jazyk a vyvaruje se žargonu 
a odborných výrazů. Krátké odstavce s dílčími titulky či odrážkami jsou vhodnější než 
dlouhý souvislý text. 

• Obsahuje jasný titulek, který upozorní na stahování výrobku z oběhu, jako například 
„Stažení výrobku z oběhu z důvodu bezpečnosti“. Titulky jako „Dobrovolné stažení výrobku 
z oběhu“ jsou méně účinné.  

• Obsahuje všechny důležité informace k identifikaci výrobku: 
o název, značku a model výrobku, 
o vysoce kvalitní vyobrazení výrobku. U relevantních komunikačních kanálů lze 

použít také trojrozměrný obrázek, kdy mohou uživatelé předmětem otáčet 
tažením myši, nebo několikavteřinové video či GIF zobrazující výrobek ze všech 
stran, 

o zásadní čísla pro identifikaci výrobku (jako jsou sériové číslo, číslo šarže, čísla dílů 
– např. kódy GTIN či UPC – nebo globálně jedinečné identifikátory) a také jasné 
vizuální označení jejich umístění na výrobku, 

o informace o tom, kdy a kde byl výrobek prodáván, pokud jsou k dispozici. 

 

Příklad vizuálního označení toho, kde najít identifikační čísla 
 

Výzva ke stažení z oběhu týkající se bubnové sušičky Whirlpool obsahuje obrázek s jasnými 
pokyny k tomu, kde lze nalézt sériové číslo a číslo modelu dotčených bubnových sušiček.  
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• Jasně uvádí nebezpečí, které výrobek představuje a proč. Je důležité vyvarovat se jakýchkoli 
formulací, které by u spotřebitelů oslabovaly vnímání rizika, včetně pojmů a výrazů jako 
„dobrovolné“, „preventivní“, „dle vlastního uvážení“, „ve vzácných/zvláštních situacích“, jakož 
i uvádění toho, že v souvislosti s výrobkem nebyly nahlášeny žádné nehody. 

• Uvádí jednoduché instrukce k tomu, co dělat, a to jak bezodkladně – např. přestat výrobek 
používat –, tak i jak se zapojit do stažení výrobku z oběhu (vrátit výrobek do obchodu, zařídit 
jeho vyzvednutí atd.). 

• Uvádí jasné podrobnosti ohledně nápravy, jako je oprava výrobku, jeho výměna nebo vrácení 
peněz.  

• Poskytuje kontaktní údaje, které spotřebitelům umožní snadný přístup k dalším informacím 
o daném případu stažení z oběhu například prostřednictvím zvláštní bezplatné telefonní linky. 
Mezi další formy kontaktu by mohly patřit interaktivní online služby nebo e-mailová adresa, 
ovšem ty mohou být méně dostupné pro méně digitálně zdatné a zranitelné spotřebitele. 
Povzbuzuje spotřebitele, aby šířili informace o stažení výrobku z oběhu v rámci svých 
sociálních kruhů nebo je předali těm, kterým výrobek prodali či darovali.  

Nedávná studie EU46 naznačuje, že využívání standardizovaného vzoru oznámení o stažení výrobku 
z oběhu může přispívat k větší angažovanosti spotřebitelů a pomáhá bojovat proti přemíře informací. 
Standardizace oznámení o stažení výrobku z oběhu může být přínosná rovněž pro hospodářské 
subjekty, neboť jasně stanoví obsah a formát informací, které mají být poskytnuty. Doporučovaný 
standardizovaný vzor lze nalézt níže.  

                                                
46 Evropská komise, 2021, Behavioural study on strategies to improve the effectiveness of product recalls 
(Behaviorální studie zaměřená na strategie, jejichž cílem je zlepšit účinnost stahování výrobků z oběhu), 
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-
product-safety/behavioural-study-strategies-improve-effectiveness-product-recalls_cs 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety/behavioural-study-strategies-improve-effectiveness-product-recalls_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety/behavioural-study-strategies-improve-effectiveness-product-recalls_cs
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Krok 7: Získat výrobky zpět od spotřebitelů 

Účast na stažení výrobku z oběhu by měla být pro spotřebitele nekomplikovaná a bezplatná. Pokud je 
celý proces snadno pochopitelný a nenáročný z hlediska času a úsilí, je pravděpodobnější, že bude 
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spotřebitele motivovat k reakci. Zátěž spojená s účastí na stahování výrobků z oběhu je totiž druhým 
nejčastěji uváděným důvodem, proč spotřebitelé na stahování z oběhu nereagují, a tato zátěž je 
obzvláště tíživá pro spotřebitele s nedostatkem času a sociálně znevýhodněné spotřebitele47. 

Oznámení o stažení výrobku z oběhu (jak je vysvětleno výše) by především mělo být jasné a snadno 
pochopitelné, mělo by spotřebitelům umožňovat, aby jednoduše identifikovali výrobek stahovaný 
z oběhu a opatření, která je třeba učinit. Mělo by rovněž jasně vysvětlovat, že bude bezplatně zajištěna 
náprava, a uvádět rychlé způsoby navázání kontaktu, jako je telefonní číslo nebo e-mail. 

Zaslání výrobku stahovaného z oběhu zpět nebo jiné způsoby jeho vrácení by měly být pro spotřebitele 
co nejméně komplikované. Aby tomu tak bylo: 

• Pokud mají být výrobky vráceny poštou, měl by dodavatel zajistit předplacené poštovné 
s uvedením adresy.  

• V případě objemných, nepřenosných artiklů by měl dodavatel zajistit, aby byl výrobek 
vyzvednut u spotřebitele doma nebo případně opraven na místě. Má-li být dodán náhradní 
výrobek, měl by ho dodavatel rovněž zákazníkovi bezplatně doručit. Dodavatel by měl navíc 
zajistit způsob vyzvednutí výrobku, pokud je nutná jeho odborná demontáž či instalace. 

• Pokud budou mít zákazníci možnost vrátit výrobek do kteréhokoli obchodu, který takový 
výrobek dodává, a nejen do prodejny, kde byl zakoupen, nesníží se tím pouze zátěž pro 
spotřebitele, ale může to být také udržitelnější varianta. 

• Přijetí výrobků stahovaných z oběhu bez dokladu o koupi zvýší pravděpodobnost reakce 
spotřebitelů, neboť je málo pravděpodobné, že by si uchovávali účtenky a jiné doklady o koupi, 
a to zejména v případě výrobků s nižší hodnotou. Orgán dozoru nad trhem kromě toho může 
nařídit, aby bylo stažení z oběhu provedeno i bez předložení dokladu o koupi, jelikož stažení 
z oběhu je povinností, již je nutné vykonat, ať už konečný uživatel takový doklad má, či nemá. 

Krok 8: Zajistit nápravu a případné mimořádné pobídky  

Náprava v souvislosti se stažením z oběhu – jako je oprava, výměna nebo vrácení peněz – by měla 
být rychlá a dostatečně atraktivní, aby spotřebitelům stálo za to se do stahování výrobku z oběhu 
zapojit.  

Neměla by být nabízena náprava, která by spočívala v tom, že výrobek mají opravit, zničit nebo 
zlikvidovat samotní spotřebitelé, pokud to nelze učinit jednoduše a bezpečně. Oprava, v rámci níž by 
měl spotřebitel provést výměnu vadných dílů, by mohla odradit ty, kteří k tomu nemají dostatečné 
technické dovednosti nebo odhodlání. To nastává zejména v případě, že se oprava jeví jako časově 
náročná nebo ji ztěžují nedostatečné či složité instrukce (což by rovněž mohlo negativně ovlivnit 
kvalitu opravy). Existuje zde také riziko, že orgán dozoru nad trhem nebude s výsledkem opravy 
spokojen a nařídí hospodářskému subjektu, aby zjednal nápravu jiným způsobem. 

V některých případech by mohly být uváženy mimořádné pobídky, které motivují spotřebitele, aby 
jednali, pokud je například postup stažení z oběhu pro spotřebitele zatěžující/komplikovaný nebo se 
jedná o výrobek nízké hodnoty.  

                                                
48 OECD (2018), Measuring and maximising the impact of product recalls globally: OECD workshop report (Měření 
a maximalizace dopadu stažení výrobků na celosvětové úrovni: zpráva z pracovního semináře OECD), 
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-and-maximising-the-impact-of-product-recalls-
globally_ab757416-en  

Příklady stažení z oběhu, kdy byly nabídnuty mimořádné pobídky48 

Maloobchodní prodejna v Austrálii stahovala z oběhu tlakový hrnec a kromě vrácení peněz v plné 
výši nabízela spotřebitelům dárkovou kartu v hodnotě 10 AUD (australských dolarů). 

Kanadská společnost stahovala z oběhu kojenecká body a nabízela bezplatnou dopravu 
a 10dolarovou dárkovou kartu za každé vrácené body. 

Americký maloobchodník stahoval z oběhu křišťálové hrnky a nabízel bezplatnou dopravu 
spotřebitelům, kteří neměli možnost vrátit výrobek v prodejně. Kromě vrácení peněz v plné výši 
nabízel také dárkovou kartu v hodnotě 100 USD (amerických dolarů). 

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-and-maximising-the-impact-of-product-recalls-globally_ab757416-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-and-maximising-the-impact-of-product-recalls-globally_ab757416-en
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Krok 9: Postarat se o výrobky, které byly získány zpět 

S výrobky, které byly získány zpět, se musí naložit transparentním a kontrolovatelným způsobem, 
přičemž je třeba brát v potaz bezpečnostní, etická a environmentální (např. odstranění odpadů) 
hlediska.  

Je zásadní zajistit, aby výrobky nebo jejich nebezpečné součásti stažené z oběhu nemohly být znovu 
prodávány (ať už v EU, nebo mimo ni), a to například na šedém trhu (neboť vedle toho, že představují 
riziko pro spotřebitele, by takový postup poškozoval dotčenou společnost).  

V ideálním případě by mělo být upřednostněno co nejudržitelnější řešení, pokud jím nebude ohrožena 
bezpečnost. V mnoha případech bude možné výrobek bezpečně opravit nebo přepracovat nebo jej 
(či jeho části) alespoň recyklovat. Není-li to možné (např. kvůli přítomnosti nebezpečných chemických 
látek) nebo by to mělo za následek nepřiměřenou zátěž, výrobek bude muset být zničen. 

Volba metody recyklace/zničení se bude lišit v závislosti na druhu výrobku. Bez ohledu na zvolenou 
metodu (např. spalování, drcení, šrotování) musí být zajištěno, aby byl výrobek zcela 
recyklován/zničen a již nemohl způsobit žádnou újmu.  

Pokud je nezbytné, aby byla k recyklaci/zničení výrobků stažených z oběhu využita třetí strana, je 
nutné zajistit, aby byl tento proces prováděn bezpečně a byl pečlivě monitorován a zdokumentován. 
Jestliže není možný osobní dohled nad recyklací/zničením, je třeba uvážit, zda by nebylo vhodné využít 
inspekční službu třetí strany, která by zajistila jasnou dokumentaci postupu.  

Před přepracováním, recyklací či zničením by vrácené výrobky měly být vhodně zdokumentovány, 
označeny a mělo by se s nimi zacházet náležitým způsobem (izolace v určeném karanténním prostoru), 
aby se zajistilo, že se znovu nedostanou na trh. Výrobky, které mají být přepracovány, aby byla 
opravena jejich vada, by měly být podrobeny novému posuzování shody.  

Krok 10: Monitorovat pokrok stahování výrobků z oběhu 

Hospodářské subjekty by měly zavést komplexní permanentní monitorovací systém, aby bylo možné 
posuzovat účinnost podniknutých opatření a rozhodnout, zda je třeba postup stažení z oběhu nějakým 
způsobem upravit. 

Hospodářským subjektům se doporučuje, aby při měření účinnosti stahování výrobků z oběhu 
využívaly mnohostranný přístup, přičemž vedle míry vracení výrobků by měly zohlednit řadu dalších 
faktorů, jako jsou cena a očekávaná životnost výrobku, vysledovatelnost zákazníků, použité 
komunikační metody, jednoduchost a atraktivita účasti na stažení z oběhu a/nebo údaje o úrazech49. 

Škála nástrojů pro měření účinnosti stahování výrobků z oběhu50 
• Počet kusů uvedených na trh a počet kusů, které stále zůstávají na trhu 
• Počet kusů stažených z dodavatelského řetězce 
• Počet kusů stažených od spotřebitelů nebo opravených na místě 
• Počet výrobků stahovaných z oběhu, které nebyly vráceny, ale spotřebitelé je zlikvidovali 
• Cena výrobku a jeho očekávaná životnost 

                                                
 
48 OECD (2018), Measuring and maximising the impact of product recalls globally: OECD workshop report (Měření 
a maximalizace dopadu stažení výrobků na celosvětové úrovni: zpráva z pracovního semináře OECD), 
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-and-maximising-the-impact-of-product-recalls-
globally_ab757416-en  
 
49Informace a obsah tabulky vychází z normy ISO 10393 a dokumentu OECD (2020), Policy guidance on 
maximising product recall effectiveness (Pokyny k maximalizaci účinnosti stahování výrobků z oběhu), dostupné 
na: 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLangu
age=En  
50 Na základě dokumentu OECD (2020), Policy guidance on maximising product recall effectiveness (Pokyny 
k maximalizaci účinnosti stahování výrobků z oběhu), 
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLangu
age=En  

https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-and-maximising-the-impact-of-product-recalls-globally_ab757416-en
https://www.oecd-ilibrary.org/industry-and-services/measuring-and-maximising-the-impact-of-product-recalls-globally_ab757416-en
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLanguage=En
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• Časový interval mezi dobou, kdy byl výrobek dodán a kdy byl stahován z oběhu 
• Zda lze výrobek sledovat a dohledat v rámci dodavatelských řetězců 
• Zda jsou k dispozici údaje o zákaznících 
• Použité komunikační metody 
• Míra reakce na navázaný kontakt (jako jsou odezvy na přímé kontaktování, počet přijatých 

hovorů, počet zhlédnutí internetových stránek) 
• Povědomí spotřebitelů o stahování výrobku z oběhu a informace o tom, zda mu rozumí 

(např. měřeno během průzkumu) 
• Informace, zda je pro spotřebitele snadné zapojit se do stahování výrobku z oběhu 

(např. náklady a způsobené nepříjemnosti, jakož i jakékoli zvláštní problémy, s nimiž se 
mohou při reakci na stahování z oběhu potýkat určité skupiny spotřebitelů)  

• Atraktivita nápravy nabízené spotřebitelům 
• Povaha bezpečnostní závady a riziko, které představuje pro spotřebitele 
• Počet zranění nebo nehod, k nimž došlo po oznámení stažení výrobku z oběhu 

 

Krok 11: Upravit nebo rozšířit opatření přijatá v rámci stažení z oběhu 

Na základě informací získaných během monitorování může být nezbytné upravit některá přijímaná 
opatření. Pokud je například v případě konkrétního komunikačního kanálu míra reakce nízká, může 
být nutné odklonit zdroje směrem k alternativním kanálům, které vykazují vyšší míru reakce. Pokud 
je poptávka po opravách vyšší, než se očekávalo, bude nutné uvážit dočasné posílení pracovní síly, 
která se věnuje opravám, např. za pomoci outsourcingu.  
 
Pokud byly do programu stahování z oběhu přidány další výrobky, bude nutné rozšířit přijatá opatření. 
Bude muset být vytvořeno nové oznámení o stažení z oběhu spolu s jedinečným identifikačním číslem 
s cílem usnadnit kontrolu a zajistit, aby v kterémkoli okamžiku bylo platné pouze jedno oznámení.  

Krok 12: Ukončit činnosti v rámci stažení z oběhu 

Než bude rozhodnuto o ukončení procesu stažení z oběhu, je třeba uvážit níže uvedené otázky: 
• Podařilo se dosáhnout zamýšlených výsledků? 
• Obdržel oznámení o stažení z oběhu vysoký podíl spotřebitelů a měli dostatek času na to, aby 

jednali? 
• Nepřicházejí již další hlášení o úrazech/nehodách? 
• Je počet vrácených kusů dostatečně vysoký z hlediska dotčeného typu výrobku a rizika, které 

představuje? 
• Souhlasí orgán dozoru nad trhem s tím, že byly přijaty všechny nezbytné kroky? 

Jsou-li splněny všechny výše uvedené body, opatření mohou být ukončena (s výhradou případných 
správních požadavků, které mohou existovat na vnitrostátní úrovni). V případě, že je třeba opatření 
obnovit, bude nutné kapacitu pro stahování výrobků z oběhu zachovat. 

Krok 13: Poučit se ze zkušeností 

Výrobce by měl revidovat výrobní standardy a provést veškeré nezbytné změny, aby zabránil 
opakování daného problému. Může být nutné, aby další aktéři v dodavatelském řetězci přezkoumali 
své pracovní postupy, a je-li to zapotřebí, vylepšili své interní procesy. Měla by být posouzena účinnost 
akčního plánu stažení výrobku z oběhu a v případě potřeby by měla být provedena jakákoli nezbytná 
vylepšení. Pro účely interního řízení by navíc měl být posouzen finanční dopad stažení z oběhu. To 
může společnosti pomoci při rozhodování, zda je nutné disponovat pro případ možných budoucích 
incidentů pohotovostním plánem, např. zajistit si pojistné krytí. 

Úpravy za účelem zvýšení bezpečnosti výrobku může být nutné provést v kterékoli fázi jeho životního 
cyklu, např. se jedná o: 

• fázi návrhu, 
• výrobní proces – včetně monitorování, označování, balení, značení a instrukcí, 
• pořizování, uchovávání a používání materiálů, 
• skladování a přepravu. 
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3. Postup stažení z oběhu z hlediska 
orgánů dozoru nad trhem 
Schematický přehled postupu stažení z oběhu: diagram postupu 
 

  

Zahájit postup 

● Oznámení o nebezpečném výrobku předložené hospodářským subjektem 

● Stížnost ze strany spotřebitelů 

● Iniciativa orgánů / koordinovaná činnost EU 

Posoudit bezpečnost výrobku 

● Posoudit, zda je výrobek v souladu s platnými právními předpisy a normami  

● Přezkoumat posouzení rizik provedené hospodářským subjektem (nebo provést 
vlastní posouzení) na základě pokynů EU pro posuzování rizik 

 

Přezkoumat/rozhodnout, jaká nápravná opatření musí hospodářský subjekt 
přijmout 

Monitorovat nápravná opatření prováděná 
hospodářskými subjekty 

  

  

V příslušném případě učinit oznámení 
v rámci systému Safety Gate / RAPEX 

Přezkum a uzavření 

Sankční řízení 

Orgán dozoru nad trhem uváží, zda je sankční řízení 
vhodné, přiměřené a v souladu s politikou v oblasti 

trestního stíhání. 

Varovat veřejnost (např. zveřejněním oznámení 
o stažení z oběhu na internetových stránkách orgánu 

dozoru nad trhem a v sociálních médiích) 

 

Nápravná opatření jsou úspěšná 

Přeshraniční spolupráce a vzájemná 
pomoc, je-li to nutné 

Nápravná opatření jsou neúspěšná 

• Nařídit hospodářskému subjektu, aby přijal 
další opatření.  

• Velmi výjimečně může být nutné, aby opatření 
přijal samotný orgán dozoru nad trhem.  
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Podrobný přehled postupu stažení z oběhu z hlediska orgánů 
dozoru nad trhem 
Zásadní kroky postupu stažení z oběhu 

Krok 1: Zahájit postup 

Z hlediska orgánů dozoru nad trhem mohou mezi počáteční události, které spustí proces stažení 
z oběhu, patřit tyto situace:  

• Hospodářský subjekt informuje daný orgán o nebezpečném výrobku, za který nese 
odpovědnost, a o nápravných opatřeních, která hodlá přijmout.  

• Spotřebitel podá stížnost (podle směrnice o obecné bezpečnosti výrobků členské státy 
zajistí, aby spotřebitelům a ostatním zúčastněným stranám bylo umožněno podávat 
stížnosti ohledně nebezpečných výrobků a aby tyto stížnosti byly odpovídajícím způsobem 
vyřizovány51). 

• Orgán provádí šetření týkající se výrobku v rámci plánovaných (vnitrostátních nebo na 
úrovni EU koordinovaných) činností dozoru nad trhem nebo v návaznosti na varování 
(např. prostřednictvím systému RAPEX, Informačního a komunikačního systému pro dozor 
nad trhem (ICSMS), orgánů zemí mimo EU nebo zpráv ze sdělovacích prostředků).  

Krok 2: Posoudit bezpečnost výrobku 

Musí být provedeno posouzení bezpečnosti výrobku a uskutečněny vhodné kontroly dokladů a fyzické 
a/nebo laboratorní kontroly. 

V rámci toho je třeba posoudit, zda je výrobek v souladu s platnými právními předpisy a normami, 
a provést posouzení rizik, která výrobek představuje. Posouzení rizik musí zohlednit povahu nebezpečí 
a pravděpodobnost jeho vzniku. Postup posouzení rizik by se měl řídit zásadami stanovenými 
v pokynech EU pro posuzování rizik52 a může při něm být využíván specializovaný IT nástroj (RAG)53.  

Jestliže postup zahájil hospodářský subjekt, orgán dozoru nad trhem by měl přezkoumat posouzení 
rizik předložené společností a může se stát, že dospěje k odlišnému závěru, pokud jde o úroveň 
posuzovaného rizika.  

Krok 3: Přezkoumat nebo stanovit nápravná opatření  

Na základě výsledků posouzení rizik musí být stanoveno vhodné nápravné opatření. 

• Jestliže postup zahájil hospodářský subjekt, orgán dozoru nad trhem provede přezkum 
navrhovaných nápravných opatření.  

• Jestliže postup zahájil orgán dozoru nad trhem, požádá hospodářský subjekt, aby přijal 
nezbytná opatření, nebo je nařídí (povinné nápravné opatření), pokud společnost nepřijme 
dobrovolné opatření. 

Kromě stažení výrobku z oběhu mohou být nutná další nápravná opatření včetně stažení výrobku 
z trhu či jeho zničení nebo může být nezbytné zastavit/omezit jeho uvádění na trh. 

Krok 4: Učinit oznámení v rámci systému Safety Gate / RAPEX  

Jsou-li splněna kritéria pro oznámení případu v rámci systému Safety Gate / RAPEX, má orgán dozoru 
nad trhem právní povinnost oznámení učinit. Než bude oznámení předáno všem ostatním členským 
státům, přezkoumá ho a potvrdí Evropská komise. Výtah z oznámení bude rovněž zpřístupněn 
na veřejných internetových stránkách systému Safety Gate54.  

                                                
51 Seznam vnitrostátních kontaktních míst pro spotřebitele lze nalézt na internetové stránce: 
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rape
x/docs/contact_points_consumers_cs.pdf 
52 https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj?locale=cs  
53 https://ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/rag/#/screen/home  
54 https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport  

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/docs/contact_points_consumers_cs.pdf
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/docs/contact_points_consumers_cs.pdf
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj?locale=cs
https://ec.europa.eu/consumers/consumer-safety/rag/#/screen/home
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport
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Krok 5: Přeshraniční spolupráce a vzájemná pomoc 

Měly by existovat účinné způsoby, které zajistí, aby orgány dozoru nad trhem mohly za určitých 
okolností spolupracovat, vyměňovat si informace a vzájemně si pomáhat. Ne vždy je možné, aby 
orgán dozoru nad trhem dokončil šetření týkající se výrobku, který je stahován z oběhu, bez pomoci 
orgánu dozoru nad trhem z jiného členského státu. Pokud takový případ nastane, může být jiný 
členský stát v rámci žádosti o vzájemnou pomoc55 požádán, aby přijal donucovací opatření.  

Je důležité, aby orgány dozoru nad trhem povzbuzovaly hospodářské subjekty, které dodávají výrobky 
spotřebitelům v celé EU, aby ke stahování výrobků z oběhu zaujímaly přeshraniční přístup (který je 
standardizovaný a provádí se jednotným způsobem). 

Je také významné spolupracovat a vyměňovat si informace s orgány třetích zemí a mezinárodními 
organizacemi, jako je OECD, které se snaží prosazovat sdílení informací o bezpečnosti výrobků 
v celosvětovém měřítku (a to i prostřednictvím globálního portálu zaměřeného na stahování výrobků 
z oběhu)56.  

Krok 6: Monitorovat nápravná opatření prováděná hospodářskými subjekty 

Aby bylo možné potvrdit, že byla provedena opatření, k nimž se hospodářský subjekt zavázal nebo 
která mu nařídil orgán dozoru nad trhem, a že byla úspěšná, musí být uskutečněny kontroly. To může 
zahrnovat audit dokladů a také fyzické kontroly na prodejních místech, například u distributorů, 
maloobchodníků, online platforem atd. 

Pokud hospodářský subjekt nepřijal opatření, k nimž se zavázal nebo jejichž přijetí mu bylo nařízeno, 
nebo tato opatření nebyla úspěšná, orgán dozoru nad trhem subjektu nařídí přijmout dodatečná 
opatření a rovněž může uložit sankce. Ve výjimečných případech může stažení výrobku z oběhu 
provést samotný orgán dozoru nad trhem.  

 
Monitorování účinnosti stahování výrobků z oběhu 

Orgány dozoru nad trhem mohou od společnosti stahující výrobek z oběhu získat cenné údaje, které 
mohou analyzovat, aby zjistily: 

• úroveň povědomí zákazníků o stahování výrobku z oběhu a jejich zapojení do tohoto procesu 
(prostřednictvím reálné míry vracení výrobků),  

• vnímání rizika, jež představuje výrobek stahovaný z oběhu (např. na základě počtu stížností, 
které předložili zákazníci), 

• úroveň povědomí o stahování výrobku z oběhu mezi dalšími podniky v dodavatelském 
řetězci, včetně online platforem, 

• úrovně bezpečného přepracování nebo zničení. 
 

Údaje lze získat rovněž z databází orgánů dozoru nad trhem a také z jiných zdrojů. Patří sem 
například: 

• stížnosti od spotřebitelů, včetně údajů o úrazech, 
• stížnosti nebo informace od hospodářských subjektů, 
• varování ohledně stahování výrobku z oběhu od jiných orgánů dozoru nad trhem, včetně 

údajů ze systémů Safety Gate a ICSMS, 
• informace shromážděné prostřednictvím spotřebitelských průzkumů s otázkami 

zaměřenými konkrétně na stahování výrobků z oběhu, 
• reakce na komunikaci týkající se stahování výrobků z oběhu, např. informace, které orgány 

dozoru nad trhem zveřejní na internetových stránkách a v sociálních médiích, 
• údaje o výrobcích stahovaných z oběhu získané při kontrolách a odběru vzorků, včetně 

množství zajištěných vzorků, 
• informace shromážděné spotřebitelskými organizacemi (např. údaje o úrazech nebo 

stížnostech spotřebitelů), 

                                                
55 Kapitola VI nařízení (EU) 2019/1020. 
56 Ustanovení čl. 35 odst. 2 písm. b) nařízení (EU) 2019/1020. 

https://globalrecalls.oecd.org/#/
https://globalrecalls.oecd.org/#/
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• zprávy o úrazech a nehodách dostupné z recenzí zákazníků a monitorování online 
sdělovacích prostředků (včetně sociálních medií). 

Analýza těchto údajů, kterou realizují orgány dozoru nad trhem, může: 

• ukazovat, zda jsou cíle stažení z oběhu naplňovány, a pokud tomu tak není, kde mohou být 
provedena vylepšení (např. změny v mediálním plánu), 

• poskytnout informace, které budou určující pro rozhodnutí, zda je určitý případ stažení 
výrobku z oběhu třeba ukončit, upravit, znovu zahájit nebo rozšířit, 

• obecně přispět k neustálému vylepšování a revizi procesu stahování výrobků z oběhu.  

Krok 7: Varovat veřejnost 
Vzhledem k povaze a naléhavosti stahování výrobků z oběhu musí orgány dozoru nad trhem 
disponovat účinným komunikačním plánem s cílem maximalizovat dosah informací o stahování 
z oběhu. Stejně jako je tomu v případě informací poskytovaných hospodářskými subjekty (viz krok 5 
v předchozím oddíle), všechny informace o stahování výrobku z oběhu poskytované orgány dozoru 
nad trhem by měly být jasné a transparentní, měly by spotřebitelům umožňovat, aby jednoduše 
identifikovali stahovaný výrobek, související riziko a opatření, které musí přijmout.  

Některé orgány dozoru nad trhem vytvořily online databáze nebo portály zaměřené na stahování 
výrobků z oběhu, aby s jejich pomocí informovaly veřejnost o stahování výrobků.  

Norská databáze týkající se stahování výrobků z oběhu (Ředitelství pro civilní ochranu 
a mimořádné události)57 

Norský portál zaměřený na stahování výrobků z oběhu disponuje velmi uživatelsky přívětivou 
funkcí vyhledávání (s nápadnými obrázky stahovaných výrobků) a nabízí možnost přihlásit se 
k odběru informačního zpravodaje a sdílet varování ohledně stahování výrobku z oběhu 
prostřednictvím sociálních médií. 

 

 

 
Polská databáze týkající se stahování výrobků z oběhu (Úřad pro ochranu hospodářské 

soutěže a spotřebitelů)58 

                                                
57 https://farligeprodukter.no/  
 
58 
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/Rejestr.ashx?Typ=ProduktNiebezpieczny&DataWpisuOd=&DataWpis
uDo=&NumerIdentyfikacyjny=&NazwaProduktu=&KodWyrobu=&Sort=&x=35&y=13  

https://farligeprodukter.no/
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/Rejestr.ashx?Typ=ProduktNiebezpieczny&DataWpisuOd=&DataWpisuDo=&NumerIdentyfikacyjny=&NazwaProduktu=&KodWyrobu=&Sort=&x=35&y=13
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/Rejestr.ashx?Typ=ProduktNiebezpieczny&DataWpisuOd=&DataWpisuDo=&NumerIdentyfikacyjny=&NazwaProduktu=&KodWyrobu=&Sort=&x=35&y=13
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Některé orgány dozoru nad trhem rovněž vyvinuly specializované mobilní aplikace zobrazující 
upozornění na stahování výrobků z oběhu. 

 

Orgány dozoru nad trhem rovněž vyvíjejí zvýšené úsilí, aby se zapojily do šíření informací o stahování 
výrobků z oběhu prostřednictvím sociálních médií, a maximalizovaly tak dosah těchto informací.  

Příklad aplikace upozorňující na stahování výrobků z oběhu 

Aplikace upozorňující na stahování výrobků z oběhu, která se používá 
v Rakousku a vztahuje se na celou řadu výrobků 

AGES Produktwarnungs-App 
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V Irsku se v případě stahování výrobků z oběhu, které vyhlašuje Komise 
pro hospodářskou soutěž a ochranu spotřebitele, využívá Twitter59 

 
 

 
 

 

 

                                                
59 https://twitter.com/CCPCIreland/status/1352649993585352705  
60 https://www.facebook.com/pg/konsumentverket/posts/?ref=page_internal  

Facebookové stránky švédské spotřebitelské agentury Konsumentverket60 

 

 

https://twitter.com/CCPCIreland/status/1352649993585352705
https://www.facebook.com/pg/konsumentverket/posts/?ref=page_internal
https://m.facebook.com/search/photos/?q=https+//farligeprodukter+no/&f=Abq3pGNGYOcp-J1B4WqUFaK9wdxqNXzxnKPLewB_DVg4eO_J6nFHvfwj0VAfKzUterMXek2oxAvMy4abdTrx2EGi1q8SueA3EZ4cUOJiF9CmcQhgVMEpr9UyImJtOTyTh1En9SHJWJfEzQ3qGEV2F59f-YRHSlz9Hu31E6U1IZtzv
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Krok 8: Sankční řízení 

V případě, že hospodářský subjekt nepřijme vhodné nápravné opatření, musí orgány dozoru nad trhem 
uvážit, zda mu neuloží sankci. To se může řídit politikami trestního stíhání, pokud jsou zavedeny, 
a škála sankcí, které lze uplatnit, se neustále rozšiřuje. Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků a další 
předpisy týkající se dozoru nad trhem vyžadují, aby sankce byly přiměřené závažnosti přestupku a 
účinně odrazovaly od porušování předpisů.  

Krok 9: Přezkum a uzavření 

Po uzavření případu je přínosné přezkoumat přijatá opatření, aby mohly být posouzeny, aktualizovány 
(případně včetně údajů ze systému ICSMS) a neustále zdokonalovány pracovní postupy a procesy. 

Krok 10: Vedení záznamů 

Kromě systémů ICSMS a Safety Gate budou mít orgány dozoru nad trhem nejspíše k dispozici vlastní 
databáze se záznamy o kontrolách bezpečnosti výrobků, o odběru vzorků, šetřeních atd. 

Společně s dalšími údaji o bezpečnosti výrobků, které mohou být dostupné na vnitrostátní úrovni, jako 
jsou statistiky o nehodách, mohou záznamy o stažení výrobků z oběhu poskytnout potřebné informace 
pro plánování v oblasti vymáhání práva a pro vytváření vnitrostátních strategií dozoru nad trhem61. 

Podpora hospodářských subjektů 

Příklad, který má za cíl pomoci při sestavování oznámení o stažení výrobku z oběhu, 
na stránkách Finské agentury pro bezpečnost a chemické látky63 

 

                                                
61 Podle článku 13 nařízení (EU) 2019/1020 mají orgány dozoru nad trhem povinnost sdělit Komisi a dalším 
členským státům svou vnitrostátní strategii dozoru nad trhem, kterou musí vypracovat nejméně každé čtyři roky 
(přičemž shrnutí strategie musí být zveřejněno). 
62 https://europa.eu/youreurope/  
63 https://tukes.fi/en/products-and-services/dangerous-products/content-and-format-of-a-recall-notice  

Účinnost stahování výrobků z oběhu lze posílit tím, že orgány dozoru nad trhem budou proaktivně 
podporovat podniky v jejich úsilí o odhalování nebezpečných výrobků a jejich stahování z oběhu.  

Jedním z nejběžnějších typů iniciativ, které vnitrostátní orgány přijímají, je vypracování pokynů ohledně 
toho, jakým způsobem provést stažení výrobku z oběhu. Přehled těchto pokynů a odkazy na ně jsou 
uvedeny v dodatku 4.2.  

V souladu s nařízením (EU) 2018/1724 o jednotné digitální bráně mají navíc hospodářské subjekty 
snadný přístup ke komplexním informacím o pravidlech EU týkajících se výrobků, včetně požadavků 
na bezpečnost výrobků, a to prostřednictvím portálu Vaše Evropa62. 

 

 

 

 

  

https://europa.eu/youreurope/
https://tukes.fi/en/products-and-services/dangerous-products/content-and-format-of-a-recall-notice
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Některé orgány dozoru nad trhem, např. na Maltě a Islandu, zasílají hospodářským subjektům 
ve své zemi týdenní přehled oznámení zanesených do systému Safety Gate.  

 

Co se týče podpory podniků v jednotlivých případech stažení výrobků z oběhu, tato podpora může mít 
různé podoby, jako je: 

• sdílení údajů, např. statistik týkajících se stahování výrobků z oběhu na základě 
stížností spotřebitelů, včetně veškerých údajů o nehodách a úrazech,  

• sdílení odborných znalostí (např. odborných znalostí v oblasti prosazování práva) 
s cílem zajistit, aby nápravná opatření dosáhla nezbytné úrovně ochrany, 

• vytvoření přímého komunikačního spojení se společnostmi zřízením jednotného 
kontaktního místa pro otázky stahování výrobků z oběhu a dalších nápravných 
opatření, 

• přezkoumání toho, zda není vzhledem k novým informacím nutné aktualizovat 
posouzení rizik provedené hospodářským subjektem, 

• přezkoumání navrhované komunikační strategie a způsobů nápravy, které jsou 
spotřebitelům nabízeny, 

• zajištění komunikačních kanálů pro zprávy týkající se stahování výrobků z oběhu, 
včetně zveřejňování oznámení o stažení výrobku z oběhu na internetových stránkách 
a v sociálních médiích orgánů dozoru nad trhem, 

• zajištění podpory při monitorování účinnosti opatření v rámci stahování výrobků 
z oběhu, včetně poradenství ohledně toho, kdy mohou být opatření ukončena. 

Ačkoli za plánování a uskutečnění stažení výrobku z oběhu je odpovědný hospodářský subjekt, 
podpora, kterou získá od orgánů dozoru nad trhem, může účinnost těchto opatření zvýšit. Úroveň 
dostupné pomoci, zejména pokud jde o jednotlivé případy, však bude záviset na lidských a finančních 
zdrojích a na prioritách orgánů dozoru nad trhem.  
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4. Dodatky 

4.1 Seznam vnitrostátních orgánů dozoru nad trhem  
• Orgány odpovědné za výrobky, na něž se vztahuje směrnice o obecné bezpečnosti výrobků: 

https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/menu/documents/Business_
Gateway_contacts.pdf 

• Orgány odpovědné za výrobky, které podléhají harmonizačním právním předpisům EU: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45526  

Existují-li nejasnosti ohledně toho, který orgán dozoru nad trhem je v konkrétním případě příslušný, 
poradit mohou vnitrostátní kontaktní místa pro výrobky podle nařízení (EU) 2019/515 o vzájemném 
uznávání zboží: https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-
recognition/contacts-list_cs  
 

4.2 Přehled vnitrostátních dokumentů s pokyny ke stažení 
výrobku z oběhu 

Země EU/EHP  

Rakousko https://www.sozialministerium.at/Themen/Konsumentenschutz/Produktsicherheit/
Gefaehrliche-Produkte-und-Rueckrufe.html 

Belgie https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produits-
et/rappel-dun-produit-ou-autre 

Dánsko https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/generelle-vejledninger-om-
produkter/tilbagetraekning-og-tilbagekaldelse-produkter 

Finsko https://tukes.fi/en/products-and-services/dangerous-products 

Francie Pokyny týkající se stahování výrobků z oběhu se připravují 

Německo 

https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-
Produkte/Produktsicherheit/Rueckrufmanagement/Handlungsempfehlungen.html  
 
https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-
Produkte/Produktsicherheit/Rueckrufmanagement/Rueckrufmanagement_node.ht
ml 

Norsko https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/veiledning-til-
forskrift/veileder-om-meldeplikt-ved-farlige-produkter/ 

Slovinsko https://www.gov.si/teme/varnost-potrosniskih-proizvodov-in-sistem-rapex/ 

Švédsko https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/salt-farlig-vara/  

Země, které nejsou členy EU/EHP 

Austrálie 
https://www.productsafety.gov.au/publication/consumer-product-safety-recall-
guidelines 

Kanada 
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-
safety/legislation-guidelines/acts-regulations/canada-consumer-product-safety-
act/industry/guide-mandatory-reporting-section-14.html 

Nový Zéland 
https://productsafety.tradingstandards.govt.nz/for-business/product-
recalls/guidelines-for-product-recalls/ 

https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/menu/documents/Business_Gateway_contacts.pdf
https://ec.europa.eu/safety/consumers/consumers_safety_gate/menu/documents/Business_Gateway_contacts.pdf
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45526
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/contacts-list_cs
https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/free-movement-sectors/mutual-recognition/contacts-list_cs
https://www.sozialministerium.at/Themen/Konsumentenschutz/Produktsicherheit/Gefaehrliche-Produkte-und-Rueckrufe.html
https://www.sozialministerium.at/Themen/Konsumentenschutz/Produktsicherheit/Gefaehrliche-Produkte-und-Rueckrufe.html
https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produits-et/rappel-dun-produit-ou-autre
https://economie.fgov.be/fr/themes/qualite-securite/securite-des-produits-et/rappel-dun-produit-ou-autre
https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/generelle-vejledninger-om-produkter/tilbagetraekning-og-tilbagekaldelse-produkter
https://www.sik.dk/erhverv/produkter/vejledninger/generelle-vejledninger-om-produkter/tilbagetraekning-og-tilbagekaldelse-produkter
https://tukes.fi/en/products-and-services/dangerous-products
https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-Produkte/Produktsicherheit/Rueckrufmanagement/Handlungsempfehlungen.html
https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-Produkte/Produktsicherheit/Rueckrufmanagement/Handlungsempfehlungen.html
https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/veiledning-til-forskrift/veileder-om-meldeplikt-ved-farlige-produkter/
https://www.dsb.no/lover/produkter-og-forbrukertjenester/veiledning-til-forskrift/veileder-om-meldeplikt-ved-farlige-produkter/
https://www.gov.si/teme/varnost-potrosniskih-proizvodov-in-sistem-rapex/
https://www.konsumentverket.se/for-foretag/produktsakerhet/salt-farlig-vara/
https://www.productsafety.gov.au/publication/consumer-product-safety-recall-guidelines
https://www.productsafety.gov.au/publication/consumer-product-safety-recall-guidelines
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/legislation-guidelines/acts-regulations/canada-consumer-product-safety-act/industry/guide-mandatory-reporting-section-14.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/legislation-guidelines/acts-regulations/canada-consumer-product-safety-act/industry/guide-mandatory-reporting-section-14.html
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/consumer-product-safety/legislation-guidelines/acts-regulations/canada-consumer-product-safety-act/industry/guide-mandatory-reporting-section-14.html
https://productsafety.tradingstandards.govt.nz/for-business/product-recalls/guidelines-for-product-recalls/
https://productsafety.tradingstandards.govt.nz/for-business/product-recalls/guidelines-for-product-recalls/
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4.3 Přehled databází týkajících se stahování z oběhu a portálů 
výrobků stahovaných z oběhu 

Spojené 
království 

https://shop.bsigroup.com/forms/PASs/PAS7100-download/ 

Spojené 
státy 
americké 

https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_8002.pdf  

Země EU/EHP  

Rakousko https://www.ages.at/produktwarnungen/ 

Bulharsko 

https://kzp.bg/opasni-stoki-v-bulgaria?f_category=0&f_year=2020&f_search= 
(povinné stažení z oběhu) 
 
https://kzp.bg/novini/dekatlon-balgariya-eood-predpriema-dobrovolni-merki-vav-
vrazka-s-ustanovena-opasnost-pri-izpolzvane-na-detski-shorti-za-bord-500kid-
olaian (dobrovolné stažení z oběhu) 

Dánsko https://www.sik.dk/farlige-produkter 
https://produkter.dk/mangelfuldeprod 

Estonsko https://www.ttja.ee/et/tarbijale/ohutus 

Finsko 
https://marek.tukes.fi 

https://recall.trafi.fi/#vclass=&mark=&model= (motorová vozidla) 

Francie https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/avis-rappels-produits 

Německo 
https://www.baua.de/DE/Themen/Anwendungssichere-Chemikalien-und-
Produkte/Produktsicherheit/Produktinformation/Datenbank/Produktsicherheit_form
.html?nn=8684884&meldev.GROUP=1&prodkat.GROUP=1 

Maďarsko https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/veszelyes_termekek_ 

Island https://www.neytendastofa.is/neytendur/solubonn-innkollun-voru/ 

Irsko https://www.ccpc.ie/consumers/product-safety/product-recalls/ 

Lotyšsko https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunumi?category%5B103%5D=103 

Lucembursk
o https://portail-qualite.public.lu/fr/alertes.html 

Malta https://mccaa.org.mt/Section/Content?contentId=4407 

Nizozemsko https://terugroepregister.rdw.nl/Pages/Terugroepregister.aspx (motorová vozidla) 

Norsko https://farligeprodukter.no/ 

Polsko http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/ 

Rumunsko https://anpc.ro/categorie/44/retrageri-voluntare-de-produse 

Slovinsko https://www.gov.si/zbirke/seznami/nevarni-proizvodi/ 

Švédsko 

https://www.konsumentverket.se/aktuellt/aterkallelser-av-varor/ 

https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-
elprodukter/forsaljningsforbud/ (elektrické výrobky) 

https://shop.bsigroup.com/forms/PASs/PAS7100-download/
https://www.cpsc.gov/s3fs-public/pdfs/blk_pdf_8002.pdf
https://www.ages.at/produktwarnungen/
https://kzp.bg/opasni-stoki-v-bulgaria?f_category=0&f_year=2020&f_search
https://kzp.bg/novini/dekatlon-balgariya-eood-predpriema-dobrovolni-merki-vav-vrazka-s-ustanovena-opasnost-pri-izpolzvane-na-detski-shorti-za-bord-500kid-olaian
https://kzp.bg/novini/dekatlon-balgariya-eood-predpriema-dobrovolni-merki-vav-vrazka-s-ustanovena-opasnost-pri-izpolzvane-na-detski-shorti-za-bord-500kid-olaian
https://kzp.bg/novini/dekatlon-balgariya-eood-predpriema-dobrovolni-merki-vav-vrazka-s-ustanovena-opasnost-pri-izpolzvane-na-detski-shorti-za-bord-500kid-olaian
https://www.sik.dk/farlige-produkter
https://www.ttja.ee/et/tarbijale/ohutus
https://marek.tukes.fi/
https://recall.trafi.fi/#vclass=&mark=&model=
https://www.economie.gouv.fr/dgccrf/securite/avis-rappels-produits
https://fogyasztovedelem.kormany.hu/#/veszelyes_termekek_
https://www.neytendastofa.is/neytendur/solubonn-innkollun-voru/
https://www.ccpc.ie/consumers/product-safety/product-recalls/
https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunumi?category%5b103%5d=103
https://portail-qualite.public.lu/fr/alertes.html?b=260
https://mccaa.org.mt/Section/Content?contentId=4407
https://terugroepregister.rdw.nl/Pages/Terugroepregister.aspx
https://farligeprodukter.no/
http://publikacje.uokik.gov.pl/hermes3_pub/
https://anpc.ro/categorie/44/retrageri-voluntare-de-produse
https://www.konsumentverket.se/aktuellt/aterkallelser-av-varor/
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/forsaljningsforbud/
https://www.elsakerhetsverket.se/privatpersoner/dina-elprodukter/forsaljningsforbud/


 
 

#EUCASP2020  37 
 

 

 

4.4 Zajímavé odkazy / další informace 

• Právní předpisy týkající se obecné bezpečnosti výrobků: https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-
safety_cs  

• Směrnice o obecné bezpečnosti výrobků (2001/95/ES): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/ALL/?uri=CELEX%3A32001L0095  

• Nařízení (EU) 2019/1020 o dozoru nad trhem: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/TXT/?uri=celex:32019R1020  

• Specifické výrobky, normy a rizika: https://ec.europa.eu/info/business-economy-
euro/product-safety-and-requirements/product-safety/standards-and-risks-specific-
products_cs  

• Safety Gate / RAPEX: https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport  
• Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2019/417, kterým se stanoví pokyny pro řízení systému 

RAPEX: https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj?locale=cs 
• Pokyny EU pro posuzování rizik, online nástroj: https://ec.europa.eu/rag/#/screen/home  
• Uživatelská příručka brány pro varování ze strany podniků ohledně bezpečnosti výrobků: 

https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/public/resources/User%20Manual%20for%20Economic
%20Operators.pdf  

• Nařízení (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem 
týkající se uvádění výrobků na trh: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:CS:PDF  

• Pokyny týkající se vztahu mezi směrnicí 2001/95/ES a nařízením o vzájemném uznávání: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/5807  

• Nařízení GDPR a pravidla ochrany osobních údajů: https://ec.europa.eu/info/law/law-
topic/data-protection_cs  

• Směrnice o elektronickém obchodu (2000/31/ES): https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/CS/ALL/?uri=celex%3A32000L0031  

• Globální portál OECD týkající se stahování výrobků z oběhu: https://globalrecalls.oecd.org/#/  
• Pokyny OECD týkající se stažení z oběhu: 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019
)4/FINAL&docLanguage=En  

• ISO 10393:2013 Stažení spotřebního výrobku z oběhu – Pokyny pro dodavatele: 
https://www.iso.org/standard/45968.html  

 

                                                
64 https://www.canada.ca/en/services/health/stay-connected/recalls-safety-alerts-mobile-application.html 
65 https://www.cpsc.gov/data 

Země, které nejsou členy EU/EHP 

Austrálie https://www.productsafety.gov.au/recalls 

Kanada 
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php (databáze 
je dostupná rovněž prostřednictvím mobilní aplikace64) 

Nový Zéland https://www.recalls.govt.nz/ 

Spojené 
království 

https://www.tradingstandards.uk/consumers/product-recalls-and-safety-notices 

https://www.gov.uk/check-vehicle-recall (pouze pro motorová vozidla) 

Spojené 
státy 
americké 

https://www.cpsc.gov/Recalls (databáze je dostupná rovněž prostřednictvím 
mobilní aplikace65) 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/consumer-product-safety_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32001L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=CELEX:32001L0095
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=celex:32019R1020
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/standards-and-risks-specific-products_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/standards-and-risks-specific-products_cs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/product-safety-and-requirements/product-safety/standards-and-risks-specific-products_cs
https://ec.europa.eu/safety-gate-alerts/screen/webReport
https://eur-lex.europa.eu/eli/dec/2019/417/oj?locale=cs
https://ec.europa.eu/rag/#/screen/home
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/public/resources/User%20Manual%20for%20Economic%20Operators.pdf
https://webgate.ec.europa.eu/gpsd/public/resources/User%20Manual%20for%20Economic%20Operators.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:CS:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:218:0030:0047:CS:PDF
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/5807
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_cs
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_cs
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32000L0031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/ALL/?uri=celex:32000L0031
https://globalrecalls.oecd.org/#/
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLanguage=En
http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=DSTI/CP/CPS(2019)4/FINAL&docLanguage=En
https://www.iso.org/standard/45968.html
https://www.canada.ca/en/services/health/stay-connected/recalls-safety-alerts-mobile-application.html
https://www.cpsc.gov/data
https://www.productsafety.gov.au/recalls
https://healthycanadians.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/index-eng.php
https://www.recalls.govt.nz/
https://www.tradingstandards.uk/consumers/product-recalls-and-safety-notices
https://www.gov.uk/check-vehicle-recall
https://www.cpsc.gov/Recalls
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4.5 Seznam kontrolních otázek ohledně stahování výrobků 
z oběhu určený pro hospodářské subjekty  

Plánování stažení z oběhu   
Byla vypracována strategie stažení z oběhu v písemné podobě?   
Byla provedena simulace stažení z oběhu?  
Byl sestaven tým zabývající se nápravnými opatřeními, který má odpovídající odborné znalosti?   
Je zaveden robustní systém pro monitorování bezpečnosti výrobků, který má identifikovat 
případné problémy?   

Je zavedena robustní strategie pro sledovatelnost výrobků umožňující přesnou identifikaci 
výrobků a aktérů v dodavatelském řetězci?   

Je zavedena robustní strategie pro vysledovatelnost spotřebitelů usnadňující přímé 
kontaktování spotřebitelů (např. systémy registrace výrobků, využívání jiných zdrojů údajů 
o zákaznících pro bezpečnostní účely)? 

  

Byla provedena příprava umožňující splnění všech právních povinností (zejména povinnosti 
uvědomit příslušný orgán dozoru nad trhem a provést posouzení rizik a řízení rizik)?   

Je připravena komunikační strategie (včetně vzorových dokumentů, zmapování komunikačních 
kanálů atd.)?   

Jsou určeny a naplánovány možnosti nápravy pro spotřebitele a způsoby, jak získat zpět 
výrobky, které se mají stáhnout z oběhu?   

Je vypracován pohotovostní plán pro nakládání (přepracování/recyklace/zničení) s výrobky 
získanými zpět?   

Uskutečnění stažení z oběhu   
Byly patřičné kroky zahájeny neprodleně po odhalení nebezpečného výrobku?    
Bylo za pomoci pokynů EU realizováno posouzení rizik s cílem určit úroveň rizika?   
Provedl tým zabývající se nápravnými opatřeními řádné řízení rizik a rozhodl, jaký druh 
nápravných opatření má být přijat?   

Byl vnitrostátní orgán dozoru nad trhem informován o riziku spojeném s výrobkem 
a o plánovaném nápravném opatření (plánovaných nápravných opatřeních)?    

Pokud je součástí nápravného opatření přeshraniční stažení z oběhu, přistupuje se k němu 
jednotným způsobem?   

Byli informováni další aktéři v dodavatelském řetězci a jiní relevantní aktéři (např. online 
tržiště)?   

Byla informace o stažení výrobku z oběhu účinně sdělena spotřebitelům, a to za využití různých 
komunikačních kanálů (včetně přímého kontaktu, je-li to možné) a doporučeného vzoru 
oznámení o stažení výrobku z oběhu? 

  

Je postup pro vrácení výrobku z hlediska spotřebitelů jednoduchý a bezplatný?   
Jsou spotřebitelům nabídnuty rychlé a atraktivní způsoby nápravy?   
Je s výrobky získanými zpět nakládáno (jsou opraveny, recyklovány nebo zničeny) 
transparentně a účinně, aby se zajistilo, že již nebudou moci způsobit žádnou újmu?  

Je postup stažení výrobku z oběhu monitorován a přezkoumáván? Je třeba, aby byl tento 
postup upraven či rozšířen, nebo lze případ uzavřít?    
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