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DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE 
Tento dokument má slúžiť ako usmernenie o vykonávaní článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad 
trhom a súlade výrobkov orgánmi dohľadu nad trhom a inými účastníkmi dohôd predpokladaných v uvedenom 
nariadení. 
Schválili ho európski odborníci na dohľad nad trhom v rámci siete EÚ pre súlad výrobkov (EUPCN), ale 
s vedomím, že právne záväzný je len text nariadenia (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov. 
Toto usmernenie nemá vplyv na uplatňovanie ustanovení zmluvy, ktoré sa týkajú práva hospodárskej súťaže 
Európskej únie (EÚ). 
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1 Úvod 
Orgány dohľadu nad trhom v celej EÚ sa zúčastňujú na mnohých rozmanitých iniciatívach s inými 
orgánmi (vrátane iných orgánov dohľadu), spotrebiteľskými organizáciami, obchodnými 
organizáciami alebo odvetviami (ich predstaviteľmi). Činnosti v rámci niektorých iniciatív môžu 
zahŕňať intenzívne zapojenie a rozsiahlu spoluprácu medzi viacerými stranami, zatiaľ čo za iné 
činnosti môže zodpovedať jeden orgán dohľadu nad trhom, pričom príspevok iných strán k činnosti je 
len obmedzený. 
V rámci týchto iniciatív by mohli orgány dohľadu nad trhom vykonávať „spoločné činnosti“ podľa 
článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov (ďalej len „článok 9“) 
s inými orgánmi alebo organizáciami zastupujúcimi hospodárske subjekty alebo koncových 
používateľov, s cieľom podporiť dodržiavanie predpisov, identifikovať nedodržiavanie predpisov, 
zvyšovať informovanosť a poskytovať usmernenia týkajúce sa harmonizačných právnych predpisov 
Únie a v súvislosti s osobitnými kategóriami výrobkov vrátane tých, ktoré sa ponúkajú na online 
predaj. 
Ak sa orgán dohľadu nad trhom rozhodne vykonať takúto „spoločnú činnosť“, musí si splniť 
povinnosti, ktoré sú stanovené v článku 9. Ide o tieto dve povinnosti: 

- Dotknutý orgán dohľadu nad trhom a strany [...] zabezpečia, aby dohoda o spoločných 
činnostiach neviedla k nekalej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi subjektmi, a nemala 
vplyv na objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť strán. 

- Príslušný orgán dohľadu nad trhom sprístupní verejnosti dohodu o spoločných činnostiach 
vrátane mien zúčastnených strán a vloží uvedenú dohodu do informačného a komunikačného 
systému uvedeného v článku 341. 

Tento dokument je nezáväzný a má poskytnúť usmernenie s cieľom pomôcť orgánom dohľadu nad 
trhom pri vykonávaní článku 9, aby: 

A. sa mohli rozhodnúť, či sa iniciatíva považuje za „spoločnú činnosť“, ktorá sa má vykonávať 
v súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2019/1020 o dohľade nad trhom a súlade výrobkov; 

B. sa vyhli nekalej hospodárskej súťaži a aby sa zachovala objektívnosť, nezávislosť 
a nestrannosť strán pri vykonávaní dohody o spoločnej činnosti; 

C. boli k dispozícii kritériá pre konkrétne druhy spoločných činností a 
D. mali zainteresované strany k dispozícii vzor dohody o spoločnej činnosti. 

2 Vymedzenie pojmov pre tento usmerňujúci dokument 
Tento dokument sa zameriava na „orgány dohľadu nad trhom“, ktoré sú vymedzené v zmysle 

článku 3 ods. 4, pričom konkrétne ide o orgán určený členským štátom podľa článku 10 nariadenia 

(EÚ) 2019/1020 ako orgán zodpovedný za vykonávanie dohľadu nad trhom na území daného 

členského štátu. 

Na účely tohto usmernenia a bez toho, aby boli dotknuté vymedzenia v nariadení, sa uplatňujú tieto 

pojmy: 

1.  „vedúci orgán dohľadu nad trhom“: orgán dohľadu nad trhom, ktorý je zodpovedný za 

spoločné činnosti a: 

a)  zabezpečuje, aby dohoda o spoločných činnostiach zabraňovala nekalej hospodárskej 

súťaži; 

b) zachováva objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť strán; 

c) podľa potreby žiada o podporu zo siete a 

d) zverejňuje dohodu o spoločných činnostiach prostredníctvom informačného 

a komunikačného systému pre dohľad nad trhom, 

                                                           
1
 Informačný a komunikačný systém pre dohľad nad trhom (ICSMS) 
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2. „iný relevantný orgán“: orgán určený členským štátom, ktorý ale nie je orgán dohľadu nad 
trhom. Napríklad inšpektorát práce, orgán verejného zdravotníctva, záchranná služba, orgán 
správy frekvenčného spektra, štatistický úrad, daňová správa atď.; 

3. „organizácia“: organizácia zastupujúca hospodárske subjekty, ako sú vymedzené v článku 3 
ods. 13, alebo koncových používateľov, ako sú vymedzení v článku 3 ods. 21 nariadenia (EÚ) 
2019/1020, napríklad spotrebiteľská organizácia; 

4. „odborník“: každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdroje, odborné znalosti 
alebo akýkoľvek druh podpory stranám; napríklad univerzita, notifikovaná osoba, orgány pre 
posudzovanie zhody atď.; 

5. „iniciatíva“: akákoľvek činnosť alebo aktivita, ktorú vykonávajú orgány dohľadu nad trhom 
s cieľom zabezpečiť, aby boli výrobky v súlade s požiadavkami stanovenými v príslušných 
harmonizačných právnych predpisoch Únie, a zaistiť ochranu verejných záujmov, na ktoré sa 
vzťahujú dané právne predpisy, a do ktorej môžu byť zapojené iné orgány, spotrebiteľské 
organizácie, obchodné organizácie alebo odvetvia (ich zástupcovia); 

6. „spoločná činnosť“: činnosť, na ktorú sa vzťahuje článok 9 nariadenia (EÚ) 2019/1020 a ktorá 
spĺňa všetky tieto kritériá: 
a) zúčastňuje sa na nej aspoň jeden orgán dohľadu nad trhom; 
b) zúčastňujú sa na nej aspoň jeden ďalší relevantný orgán a/alebo jedna organizácia; 
c) účel spoločnej činnosti by mal zahŕňať jeden alebo viac z týchto cieľov: 

I. podpora dodržiavania predpisov; 
II. identifikácia nesúladu; 

III. zvyšovanie informovanosti; 
IV. poskytovanie usmernení týkajúcich sa harmonizačných právnych predpisov Únie; 

d) spoločná činnosť zahŕňa prvky spolupráce medzi zúčastnenými stranami s cieľom získať 
spoločný výsledok a zúčastnené strany spoločne prispievajú k výsledku iniciatívy. 

7. „dohoda o spoločných činnostiach“: dohoda medzi aspoň jedným orgánom dohľadu nad 
trhom a ďalším relevantným orgánom alebo organizáciou s cieľom vykonať spoločnú činnosť; 

8. „strany“: orgány dohľadu nad trhom a ďalšie relevantné orgány a/alebo organizácie, ktoré 
podpíšu dohodu o spoločných činnostiach. 

3 Spoločné činnosti 
Článok 9 ods. 1.   Orgány dohľadu nad trhom sa môžu dohodnúť s inými príslušnými orgánmi alebo 
organizáciami zastupujúcimi hospodárske subjekty alebo koncovými používateľmi na vykonávaní 
spoločných činností, ktorých cieľom je podpora dodržiavania predpisov, identifikácia nesúladu, 
zvyšovanie informovanosti a poskytovanie usmernení týkajúcich sa harmonizačných právnych 
predpisov Únie a v súvislosti s osobitnými kategóriami výrobkov, najmä kategóriami výrobkov, 
v prípade ktorých sa často zistí, že predstavujú vážne riziko, vrátane výrobkov ponúkaných na predaj 
online. 

3.1 Prispievatelia k spoločnej činnosti 
Orgány dohľadu nad trhom sa môžu dohodnúť, že začnú spoločnú činnosť, na ktorej sa zúčastňuje 
aspoň jeden orgán dohľadu nad trhom a aspoň jeden ďalší relevantný orgán alebo aspoň jedna 
organizácia. Ak sa zúčastňuje viac ako jeden orgán dohľadu nad trhom, potom jeden bude vedúcim 
orgánom dohľadu nad trhom. Malo by to byť uvedené v dohode. 
Okrem orgánov dohľadu nad trhom a iných strán možno požiadať odborníkov, aby prispeli 
k spoločnej činnosti alebo pri nej pomáhali. Vedúci orgán dohľadu nad trhom zabezpečuje, aby ich 
príspevok zodpovedal požiadavkám objektívnosti, nezávislosti a nestrannosti. Mená zúčastnených 
odborníkov by mali byť uvedené v dohode. 
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Treba poznamenať, že na „spoločné činnosti“, v rámci ktorých spolupracujú len orgány dohľadu nad 
trhom v rámci nového legislatívneho rámca, sa článok 9 nariadenia 2019/1020 nevzťahuje, a preto 
nie sú zahrnuté do toho usmerňujúceho dokumentu. 
 
Treba takisto uviesť, že za spoločnú činnosť podľa článku 9 sa v tomto usmerňujúcom dokumente 
nepovažuje každodenná spolupráca orgánov dohľadu nad trhom a colných orgánov pri kontrole 
výrobkov alebo činností, na ktoré sa vzťahujú články 25 až 28 nariadenia (EÚ) 2019/1020. 

3.2 Názov spoločnej činnosti 
Vedúci orgán dohľadu nad trhom by sa mal vyhnúť tomu, aby sa vybral taký názov alebo akronym 
spoločnej činnosti, ktorý je rovnaký alebo podobný ako registrovaná ochranná známka alebo názov 
domény organizácie, najmä ak pôsobí v tej istej oblasti. K dispozícii sú bezplatné vyhľadávacie 
nástroje, pomocou ktorých to možno skontrolovať. 

3.3 Cieľ spoločných činností 
Podľa nariadenia (EÚ) 2019/1020 sa môže spoločná činnosť vykonávať s jedným alebo viacerými 
z týchto cieľov: 

 Cieľom spoločnej činnosti zameranej na podporu dodržiavania predpisov je zlepšenie znalostí 
hospodárskych subjektov a/alebo koncových používateľov o legislatívnom rámci EÚ 
a konkrétnych požiadavkách na výrobky. 
 

 Cieľom spoločnej činnosti zameranej na identifikáciu nesúladu je získavanie a zber informácií 
o výrobkoch, ktoré nezodpovedajú požiadavkám právnych predpisov pre príslušný výrobok, 
a/alebo o činnostiach hospodárskych subjektov, ktoré si neplnia povinnosti vyplývajúce 
z týchto právnych predpisov. 
 

 Cieľom spoločnej činnosti zameranej na zvyšovanie informovanosti je poskytovanie informácií 
o prípadoch závažného nesúladu, ktoré sa týkajú: 
 

o určitých kategórií výrobkov, osobitne vtedy, keď existuje aj (vysoké) riziko z hľadiska 
zdravia alebo bezpečnosti (napr. informovanie koncových používateľov o výrobkoch, 
ktoré sú nevyhovujúce alebo predstavujú riziko), 

o určitých kategórií výrobkov, ktoré sú na trhu nové, 
o požiadaviek na činnosti/povinnosti hospodárskych subjektov, ako aj orgánov 

posudzovania zhody, ktoré môžu viesť k narušeniu hospodárskej súťaže. 
 

- Cieľom spoločnej činnosti zameranej na poskytovanie usmernení týkajúcich sa 
harmonizačných právnych predpisov Únie je prispieť k stanoveniu priorít pre dohľad nad 
trhom (t. j. ktorým kategóriám výrobkov sa má venovať osobitná pozornosť). 

Ciele spoločnej činnosti sa zdôvodnia v programe. 

3.4 Motivácia a odôvodnenie spoločnej činnosti 
Je niekoľko možností, ako iniciovať začatie spoločnej činnosti. V dohode sa preto okrem cieľa 
spoločnej činnosti uvedie odôvodnenie a motivácia. Môžu sa použiť podkladové informácie, ktoré sa 
uvedenú v dohode, aby sa uviedla a preukázala príležitosť na spoločnú činnosť a/alebo jej dôležitosť. 
V prípade spoločnej činnosti, ktorej cieľom je identifikácia nesúladu, môžu napríklad odôvodnenie 
a motivácia vychádzať z ochranných doložiek, sťažností od hospodárskych subjektov, koncových 
používateľov, z informácií od notifikovaných osôb, údajov z oznámení v systéme Safety Gate (systém 
na rýchlu výmenu informácií o nebezpečných nepotravinových výrobkoch), predchádzajúcich 
kampaní alebo zo spoločných činností týkajúcich sa dohľadu nad trhom, z informácií a výsledkov od 
orgánov dohľadu nad trhom získaných prostredníctvom skupín pre administratívnu spoluprácu 
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(ADCO), informácií od colných orgánov, z politických programov členských štátov, priorít Európskej 
komisie, výsledkov posudzovania rizík členskými štátmi, údajov o výrobkoch získaných v rôznych 
krajinách v rámci dohľadu nad trhom atď. 

3.5 Rozsah spoločnej činnosti 
V rozsahu spoločnej činnosti sa vymedzujú výrobky a témy, ktoré budú zahrnuté do spoločnej 
činnosti. Každá zmena v rozsahu by prípadne mohla znamenať ďalšie riziká týkajúce sa nekalej 
hospodárskej súťaže, objektívnosti, nezávislosti a nestrannosti. Strany by sa mali v relevantných 
prípadoch riadiť týmito zásadami: 

- malo by sa zamerať na určitú skupinu výrobkov, ak sa očakáva vysoká miera nesúladu 
alebo ak nesúlad spôsobuje (vysoké) riziká z iných dôvodov (napr. ak na trh prichádzajú 
nové výrobky s neznámym rizikom), 

- výber skupiny výrobkov a fáz dodávateľského reťazca výrobku by mal zahŕňať časť trhu, 
ktorá je dostatočne široká, aby bola zaručená objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť, 

- ak niektoré strany zastupujú hospodárske subjekty, ich výrobky by sa mali zahrnúť do 
rozsahu spoločnej činnosti, 

- malo by sa zamerať na určitú skupinu koncových používateľov, ak nie je dostatočná 
informovanosť o dôsledkoch používania nevyhovujúcich výrobkov. 
 

Rozsah sa uvádza v dohode o spoločných činnostiach. 

3.6 Účastníci verejných kampaní 
Spoločné činnosti spočívajúce vo verejných kampaniach zameraných na spotrebiteľov sú otvorené pre 
všetky druhy zainteresovaných strán. Spoločné činnosti spočívajúce v odbornej príprave alebo vo 
vzdelávaní o rizikách a/alebo súlade výrobkov majú byť otvorené pre všetky organizácie v tom istom 
sektore výrobkov. 

3.7 Usmernenia 
Pri spoločnej činnosti by sa malo postupovať podľa oficiálnych odporúčaní, ako sú „modrá príručka“ 
a usmerňujúce dokumenty o nariadení EÚ pre príslušný výrobok2, usmerňujúce dokumenty z EUPCN 
a usmerňujúce dokumenty relevantné pre ADCO3. 

3.8 Ďalšie podmienky pre spoločné činnosti zamerané na identifikáciu nesúladu 
V prípade spoločných činností zameraných na identifikáciu nesúladu sa majú v dohode o spoločných 
činnostiach uviesť doplňujúce informácie (pozri vzor v prílohe). Ide najmä o tieto informácie: 

3.8.1 Výber vzorky 
Je potrebné preukázať, že výber vzorky sa vykonáva v súlade so zásadami objektívnosti. V takom 
prípade sa odporúča odobrať z každého výrobku minimálny počet vzoriek na kontrolu 
(reprezentatívna vzorka na kontrolu). V takom prípade sa odporúča odobrať minimálny počet. Počet 
vzoriek, ktoré si orgány dohľadu nad trhom vyžiadajú, však závisí od zložitosti výrobku a potrebných 
krokov na testovanie výrobku. Dôvodom je, že výrobok sa môže počas niektorých testov zničiť 
a v prípade ďalších testov budú potrebné ďalšie vzorky (usmernenie EÚ – Osvedčené postupy pri 
dohľade nad trhom, 2017, s. 11). Vo vzťahu k výberu vzorky sa vo všeobecnosti odporúča vyberať 
vzorky z vyšších fáz dodávateľského reťazca výrobku (napr. od výrobcu, dovozcu, veľkoobchodníka 
alebo poskytovateľa logistických služieb) a z rôznych distribučných kanálov (napr. predaj online). 
V niektorých situáciách, najmä ak výroky nie sú inak k dispozícii, však môže výber vzorky zahŕňať 
nižšie fázy dodávateľského reťazca. Je mimoriadne dôležité, aby sa so vzorkami správne 

                                                           
2
 Dostupné na webovom sídle Európskej komisie, ktorá sa týka nariadenia o uvedenom výrobku.  

3
 https://ec.europa.eu/growth/single-market/goods/building-blocks/market-surveillance/organisation/administrative-cooperation-groups_sk. 
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manipulovalo, aby boli náležite zapečatené a zabezpečené a aby boli v každej fáze, od získania vzorky 
až po testovanie, plne vysledovateľné. Akákoľvek bezpečnostná pečať na vzorke by mala byť 
odstránená a následne zaznamenaná až po začatí testovania. (Osvedčené postupy pri dohľade nad 
trhom, 2017, s. 12) 

3.8.2 Fyzické skúšanie 
Mali by sa použiť skúšobné zariadenia, prednostne akreditované, ako napríklad skúšobné zariadenia 

Únie určené Európskou komisiou podľa článku 21 nariadenia (EÚ) 2019/1020. Použiť sa môžu aj 

verejné akreditované skúšobné laboratóriá členského štátu. V každom prípade by mali použité 

skúšobné zariadenia spĺňať požiadavky uvedené v nariadeniach pre príslušný produkt. Náklady na 

skúšanie môžu spoločne znášať zúčastnené strany. 

Počas procesu skúšania sa majú použiť harmonizované normy, na ktoré sa odkazuje v Úradnom 

vestníku Európskej únie (Ú. v. EÚ), a/alebo ďalšie technické dokumenty, špecifikácie, požiadavky 

a normy súvisiace s osobitnými odvetviami4, normatívne dokumenty5, ako aj usmernenia zverejnené 

Európskou komisiou na jej webovom sídle. Na tieto normy/špecifikácie treba odkazovať vždy, keď sú 

k dispozícii. 

3.8.3 Kontrola administratívnych požiadaviek 
Ak sa majú výrobky skontrolovať z hľadiska súladu s administratívnymi požiadavkami alebo 
povinnosťami, ako sú označenie CE, EÚ vyhlásenie o zhode, požadované označenie, požiadavky na 
vysledovateľnosť, návody a informácie pre používateľov a inštalujúce osoby, používateľské 
obmedzenia v určitých krajinách atď., mal by ich skontrolovať samotný orgán dohľadu nad trhom, 
skúšobné zariadenie alebo iná tretia strana, ktorá sa nezúčastňuje na výrobe týchto výrobkov a je 
nezávislá od iných organizácií, ktoré sú signatármi dohody, za predpokladu, že orgán dohľadu nad 
trhom súhlasí s týmto postupom a schváli zistenia ako svoje vlastné. 

4 Objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť 
Článok 9 ods. 2.   Dotknutý orgán dohľadu nad trhom a strany uvedené v odseku 1 zabezpečia, aby 
dohoda o spoločných činnostiach neviedla k nekalej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi 
subjektmi, a nemala vplyv na objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť strán. 

Aby sa zabezpečilo, že spoločná činnosť nevedie k nekalej hospodárskej súťaži medzi hospodárskymi 
subjektmi a nemá vplyv na objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť, strany sa dohodnú na riešení 
uvedených otázok. Táto dohoda sa zverejní (pozri kapitolu 6 tohto dokumentu), aby bola 
zabezpečená transparentnosť s cieľom podporiť objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť spoločnej 
činnosti iniciovanej dohodou o spoločných činnostiach. 

4.1 Zástupca cieľového sektora 
Ďalej je potrebné preukázať, že organizácia zastupujúca profesionálov reprezentuje významnú 
skupinu hospodárskych subjektov pôsobiacich v cieľovom sektore (cieľových sektoroch). Na tento 
účel sa odporúča stanoviť mieru zastúpenia cieľového sektora, ktorý sa zúčastňuje spoločnej činnosti, 
a uviesť túto mieru zastúpenia v dohode o spoločných činnostiach. Táto miera môže vychádzať 
z týchto informácií o každej organizácii, ktoré by takisto mali byť v relevantnom prípade uvedené 
v dohode o spoločných činnostiach: 

                                                           
4
 Napríklad v prípade prepravovateľných tlakových zariadení normy uvedené v Európskej dohode o medzinárodnej cestnej 

preprave nebezpečných vecí (ADR)/Poriadku pre medzinárodnú železničnú prepravu nebezpečného tovaru (RID). 
5
 Napríklad podľa článku 14 ods. 2 smernice 2014/32/EÚ o meradlách sa môžu normatívne dokumenty Medzinárodnej 

organizácie pre legálnu metrológiu (OIML) považovať za základ, z ktorého vychádza predpoklad zhody so základnými 
požiadavkami smernice. Na tento účel boli v Úradnom vestníku zverejnené odkazy na následné normatívne dokumenty 
a boli poskytnuté osobitné usmernenia (Pozn.: podľa článku 52 ods. 2 smernice 2014/32/EÚ sa odkazy na zrušenú smernicu 
2004/22/ES považujú za odkazy na aktuálnu smernicu). 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0032&locale=sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32014L0032&locale=sk
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- počet členov, ktorých zastupuje každá organizácia, 
- rozmanitosť z hľadiska počtu členov v rozsahu veľmi malá, malá, stredná, veľká, veľmi 

veľká, 
- rozmanitosť ich úlohy v dodávateľskom reťazci (výrobcovia, dovozcovia, distribútori, 

poskytovatelia logistických služieb) vrátane predaja online, 
- celkový podiel na trhu všetkých ich členov, 
- spôsob, akým je organizácia organizovaná, aby boli jej členovia priebežne informovaní. 

Ak zúčastnené strany zastupujú hospodárske subjekty, mala by spoločná činnosť zahŕňať tieto 
subjekty a niektoré ich výrobky. 

4.2 Zdroje 
Finančný záväzok a iné zdroje, ktoré poskytli organizácie zapojené do spoločnej činnosti, sa použijú 
len na cieľ uvedený v dohode o spoločných činnostiach a nemôžu uvaliť na orgány dohľadu nad trhom 
žiadny iný druh povinnosti. V dohode by mali byť stanovené príspevky poskytnuté každou stranou 
a malo by sa uviesť, či boli tieto príspevky poskytnuté v peňažnej alebo nepeňažnej forme. 
 
Spoločné činnosti nepovedú k žiadnej forme finančnej kompenzácie ani výhodám pre orgán dohľadu 
nad trhom, ktoré by boli porušením európskych alebo vnútroštátnych predpisov. 

4.3 Následné opatrenia orgánov dohľadu nad trhom 
Za rozhodnutia o opatreniach týkajúcich sa presadzovania (t. j. ktorý druh opatrenia týkajúceho sa 
presadzovania je vhodný) a stanovenie poradia prípadov, v ktorých je potrebné opatrenie týkajúce sa 
presadzovania, zodpovedá výlučne orgán dohľadu nad trhom. Zúčastnené orgány dohľadu nad trhom 
zabezpečia, aby sa podobné prípady nesúladu riešili konzistentne a jednotne, aby sa zabezpečilo 
fungovanie jednotného trhu. Reprezentatívne prípady by sa mali prediskutovať medzi zúčastnenými 
orgánmi dohľadu nad trhom a problematické prípady by sa mali prediskutovať v ADCO s cieľom nájsť 
spoločný prístup. Ak sa ukáže, že ADCO nedokáže dosiahnuť dohodu medzi orgánmi dohľadu nad 
trhom, môže ADCO zvážiť predloženie dilemy expertnej pracovnej skupine EÚ, ktorá sa zaoberá 
príslušným nariadením. Posledné možné riešenie je začať postup v súvislosti s ochrannou doložkou. 

4.4 Získavanie údajov 
Údaje, ktoré získajú organizácie, odborníci a ďalšie relevantné orgány a poskytnú ich zúčastneným 
orgánom dohľadu nad trhom, musia byť objektívne, nestranné a nezávislé. Je potrebné, aby sa 
relevantný orgán postaral o to, aby nedošlo k žiadnej zaujatosti, a zabezpečil, aby bol zber údajov 
dostatočne reprezentatívny. Na tieto údaje sa vzťahujú aj požiadavky opísané v časti 4.1. 
Rozsah každej spoločnej činnosti musí byť v súlade s osobitnými modalitami zacielenia. Ak ide 
napríklad o údaje, ktoré sa týkajú skúšania výrobku, musia sa pri zbere dodržať osobitné modality 
výberu vzorky a skúšania výrobku stanovené v spoločnom vzore. 

5 Použitie informácií vyplývajúcich zo spoločných činností 
Článok 9 ods. 3.   Orgán dohľadu nad trhom môže využiť akékoľvek informácie vyplývajúce zo 
spoločných činností vykonávaných v rámci akéhokoľvek vyšetrovania nesúladu, ktoré vykonáva. 

Použitie a rôznorodosť informácií, výsledkov a záverov zo spoločnej činnosti sa riadia týmito 
zásadami: 

5.1 Informácie, výsledky a závery 
Orgány dohľadu nad trhom budú výlučným vlastníkom údajov získaných na spoločnú činnosť. 
Výsledky posudzovaní zhody a/alebo skúšania výrobkov a informácie o vysledovateľnosti výrobkov 
a zodpovedných hospodárskych subjektoch a/alebo orgánoch posudzovania zhody sa poskytnú len 
orgánom dohľadu nad trhom. 
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Informácie o súlade výrobku, ktoré orgánu dohľadu nad trhom poskytne iná strana v rámci dohody, 
nemožno zverejniť bez predchádzajúceho súhlasu daného orgánu. 
Za rozhodnutie o použití prijatých a získaných informácií vždy zodpovedajú zúčastnené orgány 
dohľadu nad trhom. 
Bez ohľadu na výsledky uvedené v správe o skúšaní za formálne závery o prípadnej analýze rizika 
a stave súladu vzorky takisto zodpovedajú výlučne orgány dohľadu nad trhom. 
Informácie týkajúce sa výrobku, ktoré sa získali v rámci činností zameraných na identifikáciu 
nesúladu, ak ich schváli orgán dohľadu nad trhom, nahrá orgán dohľadu nad trhom, do príslušnej 
časti – verejnej alebo súkromnej – európskych informačných systémov, ako sú systémy ICSMS 
a Safety Gate6, pričom sa dodržia príslušné pravidlá dôvernosti každého IT systému bez ohľadu na 
pôvod nahraných informácií. Do poľa „kampaň“ v systéme ICSMS sa uvedie kód jednotlivej kampane 
spoločnej činnosti. 

5.2 Prezentácia obsahu, správa, odborná príprava atď. 
Organizácie môžu spolupracovať, ale nekontrolujú obsah prezentácií, správ a/alebo školiacich 
materiálov poskytnutých orgánmi dohľadu nad trhom. 
Pri oznamovaní všeobecného výsledku spoločnej činnosti (prostredníctvom správ a/alebo prezentácií) 
je dôležité zvážiť osobitosti obecenstva a ich potreby. 

5.3 Jazyky 
Strany sa dohodnú, v ktorých jazykoch sa zverejnia všeobecný výsledok, správy, prezentácia atď. 
Tieto informácie možno uviesť v dohode. 

5.4 Zverejnenie a používanie názvu a log 
V dohode sa stanovuje rozhodnutie strán týkajúce sa používania výsledkov spoločnej činnosti. 
V záujme zaručenia nestrannosti, ktorá je potrebná pre spoločnú činnosť: výsledky spoločnej činnosti 
sa môžu zverejniť len po konzultácii so zúčastnenými orgánmi dohľadu nad trhom. Je to dôležité, aby 
sa zabezpečila nestrannosť v rámci spoločnej činnosti. Orgány dohľadu nad trhom by mali zverejniť 
výsledok na svojich webových sídlach a v iných vhodných formách a zúčastnené strany by mali 
odkazovať na toto sídlo. Výsledky spoločnej činnosti by zúčastnené organizácie a zúčastnení odborníci 
nemali používať na získanie konkurenčných výhod ani na vyvolanie nekalej hospodárskej súťaže. 
Organizácie a odborníci odkazujú len na zverejnené informácie. 
 
Všeobecné výsledky, napríklad percentuálny podiel súladu medzi cieľovými výrobkami (vrátane 
výrobkov získaných z online obchodov), bez uvedenia názvov alebo značiek výrobkov alebo názvu 
hospodárskych subjektov, ktoré sa posudzovali v rámci činnosti, možno využívať v súhrnnej podobe 
spolu s ostatnými zainteresovanými stranami. Malo by sa však s nimi zaobchádzať ako s dôvernými 
informáciami, pokiaľ nie je stanovené inak v dohode o spoločných činnostiach. 
Používanie názvov, log konkrétnych spoločností, značiek, obchodných organizácií alebo ochranných 
známok atď. poskytnutých zúčastnenými stranami by sa malo výslovne riešiť v rámci spoločnej 
činnosti a predložiť na schválenie všetkým stranám zúčastneným na spoločnej činnosti. 
 
V správach, kontrolnom zozname, školiacich alebo vzdelávacích materiáloch alebo materiáloch pre 
kampaň sa neuvádzajú: 

i) oficiálne názvy ani logá štátnych úradov bez predchádzajúceho výslovného súhlasu 
v dohode o spoločných činnostiach; 

                                                           
6
 Prepojenie na systém Safety Gate 

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

sk.htm. 

https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_sk.htm.
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_products/rapex/alerts/repository/content/pages/rapex/index_sk.htm.
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ii) názvy ani logá orgánov dohľadu nad trhom bez predchádzajúceho výslovného súhlasu 
v dohode o spoločných činnostiach; 

iii) názvy ani logá konkrétnych spoločností, značky, obchodné organizácie ani ochranné 
známky bez predchádzajúceho výslovného súhlasu od všetkých strán zúčastnených na 
spoločnej činnosti. 

5.5 Umiestnenie zverejnených dokumentov (dohoda, záverečná správa, prezentácia 
atď.) 

Zverejnené dokumenty sa umiestnia na webové sídlo vedúceho orgánu dohľadu nad trhom alebo 
orgánov dohľadu nad trhom, ak sa zúčastňuje viac ako jeden orgán. Ostatné zúčastnené strany môžu 
na svojom webovom sídle vytvoriť prepojenie na tieto publikácie. Odporúča sa, aby sa záverečná 
správa o spoločnej činnosti umiestnila aj na webovom sídle Európskej komisie, napr. na účely výmeny 
poznatkov o spoločnej činnosti medzi členskými štátmi. Vedúci orgán dohľadu nad trhom sa obráti na 
sieť a požiada o schválenie dokumentov, ktoré sa majú zverejniť na webovom sídle Európskej 
komisie. Po schválení IT útvary Európskej komisie zverejnia záverečnú správu (záverečné správy) na 
webovom sídle Európskej komisie. 

5.6 Časové obmedzenie dôvernosti 
V dohode o spoločných činnostiach by sa malo stanoviť časové obmedzenie pre povinnosti v oblasti 
dôvernosti (obvykle so začiatkom buď v deň, kedy dohoda nadobudne účinnosť, alebo v deň 
poskytnutia dôvernej informácie). 

5.7 Sankcie za porušenie dôvernosti 
Porušenie dôvernosti môže spôsobiť významnú škodu, ale môže byť ťažké túto škodu preukázať. Aby 
sa tejto situácii predišlo, môže dohoda o spoločných činnostiach zahŕňať sankciu týkajúcu sa 
povinností v oblasti dôvernosti… 

6 Dohody o spoločných činnostiach 
Článok 9 ods. 4.   Príslušný orgán dohľadu nad trhom sprístupní verejnosti dohodu o spoločných 
činnostiach vrátane mien zúčastnených strán a vloží uvedenú dohodu do informačného 
a komunikačného systému uvedeného v článku 34. Sieť zriadená podľa článku 29 pomáha na žiadosť 
členského štátu pri vypracovávaní dohody o spoločných činnostiach. 

 
V záujme jednoduchšieho dosiahnutia súladu s požiadavkami uvedenými v článku 9 nariadenia (EÚ) 
2019/1020 je v tomto usmerňujúcom dokumente uvedený spoločný vzor, ktorý sieť prijala ako 
pomôcku pre orgány dohľadu nad trhom pri príprave dohôd pre spoločné činnosti. Vzor sa nachádza 
v prílohe A a možno ho takisto stiahnuť z neverejnej časti ICSMS. Dohoda sa nahráva do ICSMS. 
Vedúci orgán dohľadu nad trhom je v rámci spoločnej činnosti zodpovedný za nahratie podpísanej 
dohody o spoločných činnostiach do verejnej časti ICSMS. Vedúci orgán dohľadu nad trhom sa obráti 
na sekretariát siete a následne dostane jedinečný kód kampane, ktorý možno uviesť do poľa 
„kampaň“ v ICSMS. Takto je možné dohodu jednoducho vyhľadať v ICSMS. 
 
Na požiadanie aspoň jedného členského štátu poskytne sieť pomoc pri vypracovaní dohody. Sieť 
môže vyžadovať zmeny týkajúce sa súladu s nariadením (EÚ) 2019/1020, zosúladenia so schváleným 
vzorom alebo s týmto usmerňujúcim dokumentom. Všetky poznámky alebo postrehy siete sa 
zverejnia v neverejnej časti ICSMS spolu s dohodou o spoločných činnostiach. Strany spoločnej 
činnosti zmenia zodpovedajúcim spôsobom dohodu o spoločných činnostiach alebo zdôraznia 
v ICSMS, prečo nie je možné vykonať určité aspekty. 
Dokonca aj bez toho, aby členský štát požiadal o pomoc pri vypracovaní dohody o spoločných 
činnostiach, sa odporúča, aby každú dohodu o spoločných činnostiach odoslal vedúci orgán dohľadu 
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nad trhom do siete na informačné účely a z dôvodu možných pripomienok. Navrhuje sa aj to, aby 
tieto informácie podporili ďalšiu účasť orgánu dohľadu nad trhom a motivovali k financovaniu zo 
strany EÚ. Odporúča sa, aby sa sieti poskytol dostatok času (nie menej ako šesť týždňov) na to, aby sa 
vyjadrila pred začatím činnosti a aby sa mohla zverejniť dohoda o spoločných činnostiach. Ak sa 
dohoda nepredložila sieti, uvedie sa to v ICSMS. 
 
Bez ohľadu na cieľ spoločnej činnosti sa majú pri vypracovaní dohody o spoločných činnostiach zvážiť 
tieto požiadavky a otázky: 

6.1 Vyhlásenie 
Každá strana svojím podpisom zdôrazňuje, že je zaručená objektívnosť, nezávislosť a nestrannosť. 
Vedúci orgán dohľadu nad trhom je zodpovedný za dohľad nad tým, aby sa činnosť vykonávala 
s súlade dohodou o spoločných činnostiach. 

6.2 Časť I: Účastníci 
V dohode o spoločných činnostiach musia byť uvedené názvy strán, a to: 

- Zúčastnené orgány dohľadu nad trhom: názvy orgánov dohľadu nad trhom spolu s poštovou 
adresou, relevantnými kontaktnými osobami vrátane pozície, telefónneho čísla a e-mailovej 
adresy. V týchto informáciách by maj byť uvedený aj vedúci orgán dohľadu nad trhom. 

- Ďalšie zúčastnené relevantné orgány: je potrebné, aby v dohode o spoločných činnostiach 
boli takisto uvedené názvy ďalších relevantných orgánov spolu s poštovou adresou 
a kontaktnými osobami vrátane pozície, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. 

- Zúčastnené organizácie: oficiálne názvy s identifikačným číslom, pozíciou a poštovou 
adresou, kontaktné osoby vrátane pozície, telefónneho čísla a e-mailovej adresy. Ďalej sa 
odporúča uviesť v dohode mieru zastúpenia zúčastnených organizácií. Pozri kapitolu 4. 

- Zúčastnení odborníci: ak je to pre spoločnú činnosť relevantné, mal by sa v dohode 
o spoločných činnostiach uviesť oficiálny názov organizácie odborníka alebo samotnej osoby 
vrátane poštovej adresy, kontaktná osoba vrátane pozície, telefónneho čísla a e-mailovej 
adresy. 

6.3 Časť II – Cieľ, odôvodnenie, motivácia a rozsah spoločnej činnosti 

6.3.1 Názov spoločnej činnosti 
Do dohody by sa mal doplniť názov spoločnej činnosti. 

6.3.2 Cieľ spoločnej činnosti 
Ciele spoločnej činnosti by mali byť vždy výslovne uvedené ako zvyšovanie 
informovanosti/identifikácia nesúladu/zvyšovanie povedomia/poskytovanie usmernení týkajúcich sa 
harmonizačných právnych predpisov Únie. 

6.3.3 Odôvodnenie, motivácia 
Malo by sa uviesť odôvodnenie a motivácia spoločnej činnosti a podľa možnosti prepojenia na 
podkladové informácie. 

6.3.4 Rozsah 
Vždy by sa mal uviesť rozsah spoločnej činnosti spolu s plánovaním a odhadovaným harmonogramom 
činnosti, ktorý by mal zahŕňať dátum začiatku a ukončenia. 

6.4 Časť III – Zdroje 
Sú potrebné informácie o poskytovateľovi a zahrnutých zdrojoch, ich približná hodnota (v EUR, 
príspevok v človekohodinách alebo iný nepeňažný príspevok), kto ich poskytne (prípadne rozpočet 
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a lehoty splatnosti) a na čo sa zdroje používajú. Tieto informácie sú potrebné, ak sa použije akékoľvek 
iné financovanie okrem financovania zo strany vedúceho orgánu. 

6.5 Časť IV – Spoločné využívanie výsledkov a informácií 
Mali by sa uviesť podmienky vlastníctva vytvorených údajov, ako aj spôsob, ako sa výsledky zverejnia. 
Mal by sa opísať aj druh a obsah očakávaných výsledkov. 

6.5.1 Podmienky 
Opíšte rôzne zodpovednosti a príspevky zúčastnených strán (vrátane odborníkov, ak je to 
relevantné). Takisto vo vzťahu k časovému obmedzeniu záväzkov zachovania dôvernosti a čo sa stane 
v prípade porušenia dôvernosti. 

6.5.2 Vytvorené údaje 
Uveďte podrobnosti o tom, kto bude získavať údaje a ako sa budú zbierať, aké sú požiadavky na 
údaje, ktoré sa majú zbierať. 
Uveďte informácie o tom, aký druh údajov sa bude vytvárať. Buďte čo najpresnejší. Usilujte sa 
používať čísla, percentá, vysledovateľné a predvídateľné hodnoty. 
Uveďte pravidlá týkajúce sa údajov, ktoré získavajú organizácie, odborníci a ďalšie relevantné orgány 
a ktoré sa poskytnú zúčastneným orgánom dohľadu nad trhom. 

6.5.3 Plány komunikácie (zverejnenie výsledkov) 
Uveďte, ktoré výsledky možno zverejniť, kto ich môže zverejniť a ako. Je potrebné, aby sa údaje 

týkajúce sa výrobkov používali spoločne prostredníctvom ICSMS. Uveďte, ktoré údaje možno 

zverejniť v ICSMS. Prečítajte si aj časť 5.4 o používaní názvov a log. 

6.6 Časť V – Podpis 
Vždy je potrebné uviesť: dátum, názov, pozíciu, kontaktnú osobu vrátane telefónneho čísla a e-mailovej adresy 
pre každú stranu. Pre podpísanie dohody o spoločných činnostiach je dôležité uviesť meno, dátum a podpis. 
Podpísaním dohody orgány dohľadu nad trhom vyhlasujú, že uznávajú reprezentatívnosť iných účastníkov na 
zvažovanom trhu na účel činnosti. Každá strana svojím podpisom vyjadruje záväzok, že spoločná činnosť bude 
objektívna, nezávislá a nestranná. 

Príloha A: Vzor vypracovania dohôd o spoločnej činnosti 
 Tento vzor predstavuje model, ktorý sa má použiť a prispôsobiť v súlade s usmerneniami pre 

spoločné činnosti, ktoré sa týkajú článku 9 nariadenia (EÚ) 2019/1020. 

 Dokonca aj bez toho, aby členský štát požiadal o pomoc pri vypracovaní dohody o spoločných 
činnostiach, sa odporúča, aby každú dohodu o spoločných činnostiach odoslal vedúci orgán 
dohľadu nad trhom do siete na informačné účely a z dôvodu možných pripomienok. (pozri 
kapitolu 6.0). 
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Názov spoločnej činnosti 
 

 
Jedinečné číslo/kód  
 
Vyhlásenie: V súlade s článkom 9 nariadenia (EÚ) 2019/1020 žiadne ustanovenie súčasnej dohody 
nemá žiadnu právnu záväznosť pre žiadny orgán dohľadu nad trhom, ak porušuje jeho objektívnosť, 
nezávislosť alebo nestrannosť. 
Osobné údaje v tomto formulári sa spracúvajú cez ICSMS: Meno, pozícia, pracovná adresa, telefónne 
číslo, e-mailová adresa a pracovné zaradenie. Tieto údaje spracúvajú Európska komisia 
a vnútroštátne orgány v členských štátoch, štáty EFTA a orgány v tretích krajinách, ktoré sa 
zúčastňujú na vykonávaní protokolu o Írsku a Severnom Írsku. 
 

I – Účastníci 
 

Orgány dohľadu nad trhom Kontaktné osoby 

Oficiálny názov (hlavný): 
 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa:  

Oficiálny názov: 
 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa:  

Oficiálny názov: 
 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

Oficiálny názov: 
 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

Oficiálny názov: 
 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

Oficiálny názov: 
 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

 

Ďalšie relevantné orgány Kontaktné osoby 

Oficiálny názov (hlavný): 
 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

Oficiálny názov: 
 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 
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Organizácie Kontaktné osoby 

Oficiálny názov: 
 
Identifikačné číslo: 
Poštová adresa: 
 
Miera zastúpenia: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

Oficiálny názov: 
 
Identifikačné číslo: 
Poštová adresa: 
 
Miera zastúpenia: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

Oficiálny názov: 
 
Identifikačné číslo: 
Poštová adresa: 
 
Miera zastúpenia: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

 

Odborníci Kontaktné osoby 

Oficiálny názov: 
Identifikačné číslo: 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

Oficiálny názov: 
Identifikačné číslo: 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 

Oficiálny názov: 
Identifikačné číslo: 
Poštová adresa: 
 

Názov: 
Funkcia: 
Telefónne číslo: 
E-mailová adresa: 
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II – Ciele, odôvodnenie, motivácia a rozsah spoločnej činnosti 

Cieľ spoločnej činnosti [začiarknite príslušné políčko (políčka)] 

 

 Podpora dodržiavania predpisov 

 Identifikácia nesúladu 

 Zvyšovanie informovanosti 

 Poskytovanie usmernení týkajúcich sa harmonizačných právnych predpisov 
Únie 

 
 

Odôvodnenie a motivácia: 
 
 
 
 
 

 

Rozsah 
 
 
 
 
 
Spoločná činnosť sa bude vykonávať od ………………….. do …………… 
 
 (Ďalšie podrobnosti sa môžu uviesť v priložených doplňujúcich dokumentoch). 
 

III – Zdroje  

POSKYTOVATEĽ: ZDROJ: HODNOTA:   

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

(Ďalšie podrobnosti sa môžu poskytnúť v priložených doplňujúcich dokumentoch) 
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IV – Spoločné využívanie výsledkov a informácií 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(Ďalšie podrobnosti sa môžu poskytnúť v priložených doplňujúcich dokumentoch) 

V – Podpis 
 

Strany Dátum Podpis 

Orgány dohľadu nad trhom: 

   

   

   

Ďalšie relevantné orgány: 

   

   

   

Organizácie: 

   

   

   

Odborníci: 

   

   

   

 
 
 


