
E 1

KAPITOLA  E

Aplikace v zemích EU

a) Aplikace směrnice Rady 88/378/EHS o bezpečnosti hraček
ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska

Tato kapitola je zpracována, jak je uvedeno v úvodních částech sborníku, podle
materiálů britského DTI (ministerstvo průmyslu a obchodu). Obecně platné principy aplikace,
popsané v uvedeném zdroji, byly pou�ity jako základ pro sestavení kapitoly A tohoto
sborníku. V této kapitole jsou zahrnuty pouze specifické části, týkající se výhradně
vnitrostátní aplikace UK. Některé části původního textu jsou uvedeny z důvodu návaznosti
a lep�ího pochopení souvislostí v obou kapitolách duplicitně, komplexněj�í pohled na britský
přístup je zřejmý z informací kapitol A i E. Na rozdíl od kapitoly A, kde byly podklady
doplněny z jiných zdrojů, pro tuto kapitolu byly vybrané pasá�e pou�ity pouhým překladem.
Britská publikace URN 95/706 vydána v září 1995 byla v roce 1999 aktualizovaná pod
č. URN 99/1019 a publikovaná v únoru 2000.

Tato kapitola sborníku byla společně s kapitolou A aktualizována podle nového,
zcela přepracovaného vydání publikace DTI, Business in Europe - Product standards -
Toy Safety, Guidance notes on UK Regulations z února 2000 (evid. č. URN 99/1019).

Publikace DTI byla zpracována jako �průvodce� nařízením z roku 1995, které se týká
bezpečnosti hraček. Slou�í pouze jako návod a v �ádném případě nařízení nenahrazuje.
Dokument nemá právní sílu, ale jeho účelem je napomoci podnikatelským, spotřebitelským
a výkonným orgánům porozumět hlavním znakům legislativy a situacím, v nich� směrnici
o bezpečnosti hraček uplatňuje ve vnitrostátním měřítku UK. Ti, jich� se nařízení týká, by
měli pou�ít jeho plný text, aby zjistili oficiální znění právních po�adavků; v případě
pochybností je vhodné vyhledat radu v otázkách výkladu.

Nařízení aplikuje ustanovení zákona z roku 1987 na ochranu spotřebitele a ti, kterých se
nařízení týká, by se měli seznámit té� s aspekty tohoto zákona.
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Bezpečnost hraček - zákon ve stručnosti

1. ledna 1990 vstoupilo v platnost nařízení Spojeného království zavádějící evropskou
směrnici týkající se bezpečnosti hraček. Toto nařízení bylo změněno a nahrazeno nařízením
1995 o bezpečnosti hraček. Předpis platí pro v�echny hračky dodané do Spojeného království,
které vstoupily do dodavatelského řetězce 1. ledna 1990 nebo později. Hračky dodané před
1. lednem 1990 rovně� podléhají tomuto nařízení v případě, �e jsou opatřeny označením CE.

Za účelem zji�tění �ir�ích skutečností a podrobností o tom, co znamená pro obchod
a podnikání aplikace systému zalo�eného na zavádění směrnic �nového přístupu� (podrobněji
viz té� úvod a kap. A), si mů�e britský podnikatel telefonicky zajistit výtisk Keeping your
product on the market, DTI, přímá linka 0870 150 2500.

Nařízení z roku 1995 týkající se bezpečnosti hraček (SI 1995/204)

Platnost od: 24. února 1995

Primární legislativa: nařízení z roku 1989 a 1995 byla zpracována na základě zákona
na ochranu spotřebitele z roku 1987 (Consumer Protection Act, v této kapitole dále uváděný
jako �zákon 1987�) a aktu Evropských společenství z roku 1972 (European Communities
Act). Různé výkonné pravomoci, pokuty, odvolání, obhajoba, ustanovení o náhradě �kody
uvedené v této kapitole a jiná příslu�ná opatření jsou stanovena v různých oddílech zákona
1987 (viz také příloha 1 k této kapitole).

Nařízení z roku 1989 týkající se bezpečnosti hraček (Statutory Instrument 1989/1275)
platilo od 1. ledna 1990 pro v�echny hračky poprvé dodané do Spojeného království. Do
nařízení byla zapracována směrnice o bezpečnosti hraček (88/378/EHS), která je směrnicí
nového přístupu. Nařízení z roku 1989 bylo nahrazeno nařízením z roku 1995 týkajícím se
bezpečnosti hraček (SI 1995/204), které nabylo účinnosti 24. února 1995. Nařízení z roku
1995 navazuje na ustanovení nařízení z roku 1989 a zapracovává ustanovení směrnice, která
se týká označení CE (93/68/EHS), neboť se toto označení vztahuje i na hračky, a která
roz�iřuje význam prohlá�ení, které označení CE představuje.

Oblast působnosti: Přesto�e v�echny nové hračky musí mít označení CE, zahrnuje
nařízení přechodné období, během něho� měli výrobci mo�nost nadále označovat hračky
značkou ES v souladu s ustanoveními podle nařízení z roku 1989.

Nařízení:

(a) navazuje na ustanovení poprvé stanovená v nařízení z roku 1989;

(b) roz�iřuje význam označení CE.

Hračky - tzn. jednotlivé hračky, a nikoli návrh hračky - které jsou předmětem tohoto
nařízení, jsou hračky:

■ poprvé dodané do Spojeného království (nebo jinam do Společenství a poté dodané do
Spojeného království) od 1. ledna 1995 - a podle nařízení z roku 1989 rovně� hračky
dodávané od 1. ledna 1990;

■ poprvé dodané do Společenství před 1. lednem 1990 a opatřené označením CE.
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Hračky, u nich� dodavatel prokázal, �e byly poprvé dodány ve Společenství před 1. led-
nem 1990 a které nejsou opatřeny označením CE, podléhaly do 1. října 1996 nařízení z roku
1974 o bezpečnosti hraček. Po tomto datu musí v�echny hračky prodávané ve Spojeném
království splňovat nařízení z roku 1995.

Pou�ité hračky (upotřebené, �second hand�) podléhaly předpisům, týkajícím se bezpeč-
nosti od roku 1967, na co� navazovala v�echna následná nařízení. Takové hračky musí vyho-
vovat bezpečnostním ustanovením tohoto nařízení, ale nepodléhají označení CE, po�adavkům
na uvedení názvu a adresy nebo potřebě uchovávat informace.

Dodavatelé

Nařízení se vztahuje na v�echny osoby, které dodávají hračky do Spojeného království -
na výrobce, dovozce, velkoobchodníky, maloobchodníky a pronajímatele. �Dodávka�
zahrnuje nabídku na dodávku, odsouhlasení dodávky, vystavení před dodáním a naplnění
dodávky během jakékoli obchodní a podnikatelské činnosti, a sice nejen činnosti zabývající se
výlučně hračkami.

Tomuto nařízení podléhá mnoho charitativních organizací, pokud mají charakter toho,
co se pova�uje za předmět obchodní a podnikatelské činnosti. Osoby provozující dobročinné
bazary a trhy, které se konají v občasných a nepravidelných intervalech, nejsou pova�ovány
za osoby, které vykonávají činnosti ve smyslu obchodování a podnikání - ale osoby, které by
mohly být po�ádány, aby prodávaly hračky při této příle�itosti, nebudou vyjmuty z povinnosti
plnit tyto po�adavky. V případě pochybností je třeba vyhledat nezávislou právní poradu.

Jednotlivci vyrábějící hračky příle�itostně pro charitativní organizace, které je prodáva-
jí, nebudou sami podléhat tomuto nařízení, ale charitativní organizace, prodávající takové
hračky, mohou být do působnosti tohoto nařízení zahrnuty.

Přesto�e se nařízení týká dodavatelů ve Spojeném království, vztahuje se nezbytně i na
�osoby usazené ve Společenství�.

Osoba, která poprvé uvádí hračku na trh

Výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce, dodávající hračky do Spojeného králov-
ství, musí zajistit, aby hračka splňovala buď minimální, nebo roz�ířené po�adavky (viz kapi-
tola A) a zároveň na sebe musí převzít odpovědnost za prohlá�ení, které představuje označení
CE (rovně� viz kapitola A).

V případě, kdy ani výrobce ani jeho zplnomocněný zástupce nejsou usazeni ve Spo-
lečenství, musí dovozce, který dová�í hračky ze třetí země a který se tedy stává prvním doda-
vatelem do Společenství, zajistit, aby vý�e uvedené podmínky byly splněny. Ostatní osoby
v dodavatelském řetězci - např. dovozci, kteří dová�ejí hračky z jiného členského státu, velko-
obchodníci, maloobchodníci - mohou dodávat pouze bezpečné hračky, které mají označení
CE a jiné specifikované údaje.
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Přesto�e podle nařízení není trestným činem opatřit označením CE výrobky, které
nejsou hračkami nebo nepodléhají jiným směrnicím po�adujícím označení CE, mů�e být tento
krok podstatou trestného činu podle oddílu 1 zákona 1968 o obchodním značení (Trade
Description Act) a mohl by mít za následek trestní stíhání a následný peně�itý trest. Toto platí
pro ka�dou osobu v dodavatelském řetězci.

Dodávání hraček, které podléhají tomuto nařízení, ale nesplňují jeho po�adavky, by
bylo podstatou trestného činu a mohlo by mít za následek pokutu ve vý�i a� do 5.000 liber,
nebo odnětí svobody, nebo obojí.

■ Některé hračky podléhají také jiným nařízením (např. kosmetické soupravy pro děti).

■ Nařízení se nevztahuje na některé výrobky (např. parní stroje jako hračky), které by
jinak mohly být pova�ovány za hračky, ale jsou výslovně vyjmuty z definice hračky
v tomto nařízení. (Pro tyto výrobky platí nařízení 1994 o v�eobecné bezpečnosti
výrobků a v některých případech předpisy zavádějící specifické směrnice ES a jiné
po�adavky na bezpečnost).

Některé hračky musí být opatřeny také upozorněními a informacemi o opatřeních, která
je třeba dodr�et během pou�ívání. Podrobnosti jsou uvedeny v kapitole A a zejména v kapi-
tole B. Upozornění a informace musí být v angličtině, mohou v�ak být kromě toho i v jiných
jazycích. Ostatní státy Společenství mohou mít své vlastní po�adavky na jazyk.

Informace, které musí být k dispozici

Technické informace, podrobně specifikované v kapitole A, musí být k dispozici pro
účely kontroly prováděné výkonnými orgány:

(a) u výrobce, je-li usazen ve Spojeném království;

(b) jestli�e výrobce není usazen ve Společenství, u jeho zplnomocněného zástupce, jestli�e
je usazen ve Spojeném království;

(c) jestli�e výrobce není usazen ve Společenství a nemá zplnomocněného zástupce zde
usazeného, u dovozce do Společenství, je-li je usazen ve Spojeném království.

Upozornění na neshodu

Kromě odpovědnosti a povinností kladených na dodavatele zavádí nařízení ustanovení,
podle kterého mů�e výkonný orgán vydat pro výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce,
jsou-li usazeni ve Spojeném království, �upozornění na neshodu�, pokud se tento nesoulad
nevztahuje k bezpečnosti hračky. Příkladem je označení CE, které nesplňuje po�adavky
nařízení. Upozornění na neshodu umo�ňuje uvedené osobě učinit opatření k nápravě neshody.
Oficiální vynucovací opatření výkonného orgánu nemů�e být přijato dříve, dokud nebude
vydáno takové upozornění. Vynucovací opatření mů�e být uplatněno pouze s ohledem na
uvedenou neshodu a pokud bylo takové upozornění vydáno, nelze jej provést mimo dobu
specifikovanou v oznámení. V případě, kdy podle názoru výkonného orgánu by hračka
mohla ohrozit bezpečnost nebo zdraví jakékoli osoby, mů�e orgán přijmout vynucovací
opatření na ochranu spotřebitelů ihned.
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Ustanovení týkající se upozornění na neshodu platí od 1. ledna 1997 nebo ji� dříve, ve
vztahu k hračkám, která byly opatřeny označením CE na základě roz�ířených po�adav-
ků (viz kapitola A). Ve v�ech ostatních případech mohou výkonné orgány uplatnit bezpros-
třední vynucovací opatření, ať se neshoda týká bezpečnosti nebo nikoli. Ustanovení týkající
se upozornění na neshodu neplatí v případě pou�itých hraček.

Britské národní normy

Do britských norem BS EN 71/BS 5665 byla zavedena řada evropských harmonizova-
ných norem EN 71 vypracovaných CEN pro oblast bezpečnosti hraček. Jsou to tzv. �příslu�né
národní normy� ve smyslu tohoto nařízení - BS EN 71-1 a� BS EN 71-6. Pro bezpečnost
elektrických hraček byla zavedena jedna norma vypracovaná CENELEC -  BS EN 50088.

Podrobnosti o aktualizovaném stavu norem lze vy�ádat v BSI (kontaktní místo viz Dal�í
informace).

Britské schválené orgány

V souladu s ustanoveními směrnice o bezpečnosti hraček pověřil ministr průmyslu
a obchodu určitý počet zku�eben ve Spojeném království prováděním ES přezkou�ení typu.
Jedná se o zku�ebny, které vyhovují kritériím stanoveným v příloze III směrnice o bezpeč-
nosti hraček. Tyto zku�ebny jsou pověřeny výhradně prováděním ES přezkou�ením typu
hraček. Z toho vyplývá, �e tento orgán nevystupuje jako �schválený orgán�, jestli�e zkou�í
podle příslu�ných národních norem s cílem podpořit prohlá�ení o vlastní certifikaci výrobcem
nebo jeho zplnomocněným zástupcem.

Seznamy schválených orgánů ve Spojeném království a v ostatních členských státech
jsou podle potřeby aktualizovány a kopie lze vy�ádat v DTI, kontaktní místo je uvedeno na
konci této kapitoly (Dal�í informace). Britské schválené (notifikované) orgány jsou uvedeny
spolu s ostatními v seznamu v kapitole D.

Ochranný postup

Za podávání informací Komisi o ka�dém vynucovacím opatření přijatém ve Spojeném
království na základě informací obdr�ených od výkonných orgánů ve smyslu ochranného
postupu (viz kapitola A) je odpovědný útvar pro bezpečnost spotřebitele při ministerstvu prů-
myslu a obchodu (DTI - Consumer Safety Unit). Obchodníci, proti nim� je takto postupováno,
by měli zajistit, aby příslu�ní úředníci (trading standards officers) měli co nejúplněj�í
informace včetně v�ech vyjádření, která chtějí k tomuto případu uvést. Takové informace
odeslané ze Spojeného království se pova�ují za důvěrné z hlediska uchování obchodního
tajemství a jsou přesně vymezeny jako informace určené pouze pro výkonné účely.
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Překá�ky obchodu

Jestli�e je dodavatel přesvědčen o tom, �e jeho hračky splňují v�echny po�adavky naří-
zení - a tudí� i směrnice o bezpečnosti hraček - ale byl jim zabráněn přístup na trh v jiném
členském státě, mů�e vyhledat radu a pomoc u DTI`s Action Single Market Unit, tel. 020 7215
4212, fax: 020 7215 4789.

Uplatňování nařízení

Odpovědnost

Za ka�dodenní uplatňování předpisů o bezpečnosti hraček jsou ve Velké Británii odpo-
vědné místní úřady a jejich Trading standards departments, resp. v Severním Irsku útvary
�ivotního prostředí okresních rad (Environmental Health Departments, District Councils).
Tyto orgány mají povinnosti, vyplývající ze zákona a týkající se uplatňování těchto a jiných
bezpečnostních předpisů na základě ustanovení zákona z roku 1987 na ochranu spotřebitele,
a mají mo�nost zadr�et hračky, o nich� se domnívají, �e jsou nebezpečné, stáhnout z prodeje
hračky, které nesplňují bezpečnostní předpisy týkající se hraček, a zahájit trestní stíhání vůči
dodavatelům (viz příloha 1 k této kapitole).

Oprávněné orgány Spojeného království jsou schopny vykonávat uvedené zákonné
pravomoci na ochranu spotřebitelů ve Spojeném království, včetně případů, kdy hračky mají
svůj původ v jiném členském státě nebo byly dovezeny přímo do Spojeného království ze
třetí země.

Právo nařídit zkou�ky v případě, kdy neexistují technické informace

V případě, kdy po�adované informace (viz kapitola A) nemohou být předlo�eny, mají
výkonné orgány pravomoc po�adovat, aby hračky byly přezkou�eny na vlastní náklady doda-
vatele za účelem stanovení, zda základní po�adavky na bezpečnost byly splněny.

Trestné činy, soudní řízení a sankce

Trestné činy: ve vztahu k výrobci, zplnomocněnému zástupci nebo dovozci ve Spoje-
ném království.

Za trestný čin se pova�uje, kdy� výrobce, zplnomocněný zástupce nebo dovozce dodává
hračky:

■ které nevyhovují základním po�adavkům na bezpečnost, zahrnující bezpečnost a ochra-
nu zdraví u�ivatelů nebo třetích stran, jsou-li pou�ívány určeným způsobem nebo způ-
sobem předvídatelným s ohledem na normální chování dětí;

■ které nejsou opatřeny označením CE, představující příslu�né prohlá�ení výrobce nebo
jeho zplnomocněného zástupce, nebo po�adovanými údaji se jménem a adresou
a určitými dal�ími informacemi;

■ o nich� neexistují ve Spojeném království nebo kdekoli ve Společenství příslu�né infor-
mace (viz kapitola A).
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Za trestný čin se pova�uje, kdy� dodavatel, kromě dodavatelů uvedených vý�e, dodává
hračky, které

■ by ohrozily bezpečnost nebo zdraví u�ivatelů nebo třetích osob, jsou-li pou�ívány urče-
ným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na normální chování dětí;

■ nejsou opatřeny označením CE nebo údaji se jménem a adresou osoby, která je poprvé
umístila na trh Společenství, a určitými dal�ími informacemi.

V nařízení se po�aduje, aby trestní stíhání za trestný čin bylo uplatněno do 12 měsíců od
spáchání určitého trestného činu.

Sankce

Trestné činy podléhají trestům, při odsouzení ve zkráceném řízení, zaplacením pokuty
nepřevy�ující 5.000 liber nebo trvání odnětí svobody v délce nejvý�e �est měsíců nebo obojí-
mu (oddíl 12 zákona 1987). V případě, �e dodavatel nesplní po�adavek nechat v přiměřené
lhůtě hračky vyzkou�et, jsou tresty, při odsouzení ve zkráceném řízení, důvodem pro odnětí
svobody v délce nejvý�e tři měsíců nebo pro peně�itý trest nepřevy�ující 5.000 liber.

Odpovědnost osob jiných ne� je hlavní pachatel

V případě, �e osoba (�hlavní pachatel�) spáchala trestný čin ve smyslu tohoto nařízení
a bylo to následkem činu nebo nedbalosti jiné osoby, mů�e být řízení zahájeno proti této
druhé osobě, ať u� bylo, nebo nebylo toto řízení zahájeno také proti hlavnímu pachateli.

Odpovědnost managementu

V případě, �e lze prokázat, �e trestný čin byl spáchán se souhlasem nebo němým sou-
hlasem, nebo je přisouditelný částečnému zanedbání povinnosti ředitele, mana�era, náměstka
nebo podobného řídícího pracovníka organizace, mohou být také tyto osoby (kromě organiza-
ce) soudně stíhány.

Zásada místního orgánu

Prostřednictvím místních orgánů a jejich The Local Authorities Coordinating Body on
Food and Trading Standards (LACOTS) je uplatňována zásada �místního orgánu�, která se
uplatňuje ve v�ech zále�itostech týkajících se bezpečnosti a úrovně obchodní činnosti. Na
tomto principu má místní orgán povinnost nabízet a poskytovat rozhodovacímu místu
v podniku (obvykle jeho ústředí nebo hlavní sídlo) poradní konzultace a návody dal�ího
postupu na základě předpisů v oblasti bezpečnosti a v jiných souvisejících zále�itostech.
Očekává se, �e jiné místní orgány navá�ou kontakt s příslu�ným místním orgánem ve v�ech
zále�itostech bezpečnosti, které vznikly ve vztahu k výrobkům dodaných tímto podnikem.
Podniky se tudí� vyzývají, aby se spojily v dané zále�itosti se svým místním orgánem
odpovědným za obchodní činnost a po�ádaly jej o radu.

Podle zásady místního orgánu se usiluje o podporu jednotnosti v přístupu k zále�itostem
obchodování, o sni�ování duplicity a o pomoc obchodu, aby byl v souladu se zákonem.
LACOTS sleduje efektivnost této zásady a plní určitou roli při vyjasňování v�ech rozdílů ve
výkladu příslu�ných případů.



E 9

Publikace popisující zásadu místního orgánu je k dostání na adrese: LACOTS, 10 Albert
Embankment, London SE1 7 SP (Tel.: 020 7840 7200).

Zru�ené předpisy

Nařízení z roku 1989 týkající se bezpečnosti hraček (SI 1989/1275) a nařízení z roku
1993 týkající se bezpečnosti hraček (SI 1993/1547) byla zru�ena, ale jejich ustanovení byla
přenesena do nařízení z roku 1995 týkajícího se bezpečnosti hraček. Trestní stíhání za trestné
činy spáchané do 1. ledna 1995 v�ak mohou být vedena podle nařízení z roku 1989,
s ohledem na závěrečný odstavec o časových lhůtách pro zahájení trestního stíhání.

Nařízení z roku 1974 týkající se bezpečnosti hraček a nařízení (Severního Irska) z roku
1975 týkající se bezpečnosti hraček byla zru�ena s účinností od 1. října 1996, od kdy v�echny
hračky musí splňovat nařízení z roku 1995.

Dal�í informace

Dostupnost znění nařízení a zákona z roku 1987:

Nařízení z roku 1995 (Regulations 1995 - ISBN 0 11 054870 1) týkající se bezpečnosti
hraček, dal�í předpisy zmíněné v této kapitole a zákon z roku 1987 (Act 1987 - ISBN 0 10
544387 5) o ochraně spotřebitele (který obsahuje výkonné pravomoci, odvolací postupy
a trestné činy) jsou dostupné v The Stationery Office na telefonní lince 020 7873 9090
a u jeho prodejců.

Dostupnost příslu�ných národních norem:

BS EN 71/BS 5665 a jiné normy lze získat v BSI Sales, 389 Chiswick High Road,
Chiswick, London W4 4AL. Tel.: 020 8996 7001.

Dostupnost znění směrnice o bezpečnosti hraček:

Úplné znění směrnice (směrnice Rady ze dne 3. května 1988 o sbli�ování právních
předpisů členských států týkajících se bezpečnosti hraček (88/378/EHS)) bylo zveřejněno
v Úředním věstníku Evropských společenství (Official Journal of the European Communities)
(č. L 187 ze dne 16.7.1988, strany 1 a� 13). Kopie tohoto textu (a jiná vydání Úředního
věstníku) jsou k dostání v stálých úřadovnách publikačního střediska ( The Stationery Office
Publications Centres), v Evropských informačních centrech (European Information Centres)
a v Evropských dokumentačních centrech (European Documentation Centres), umístěných po
celém Spojeném království, které je mohou za mírný poplatek zajistit. Seznam těchto center
je uveden v publikaci DTI Orderline, která je k dostání v Business in Europe, přímá telefonní
linka 0870 1502 500.

Jiné evropské právní předpisy:

Bro�ury s návody k jiným evropským směrnicím zmíněným v tomto průvodci lze získat
v DTI’s Publications Orderline, přímá telefonní linka 0870 1502 500.
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Koncepční zále�itosti týkající se nařízení a směrnice o bezpečnosti hraček:

Christine Hennessy, ministerstvo průmyslu a obchodu (Department of Trade and
Industry), oddělení bezpečnosti spotřebitele (Consumer Safety Unit), Room 428, 1 Victoria
Street, London SW1H 0ET. Tel.: 020 7215 0360. Fax: 020 7215 0357.

Informace o normách týkajících se bezpečnosti hraček:

BSI Customers Services, 389 Chiswick High Road, Chiswick, London W4 4AL. Tel.:
020 8996 9001

Útvar pro bezpečnost spotřebitele při ministerstvu průmyslu a obchodu neposkytuje
kopie vý�e zmíněných dokumentů.
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PŘÍLOHA 1
Zákon z roku 1987 na ochranu spotřebitele (dále jen zákon z roku 1987)

1 Zákon z roku 1987 mimo jiné umo�ňuje z hlediska předpisů týkajících se bezpečnosti
spotřebních výrobků ukládat pokuty za jejich poru�ování a zaji�ťuje práva pro
provádění těchto předpisů.

Provádění právních předpisů týkajících se bezpečnosti spotřebitele - včetně
nařízení o bezpečnosti hraček

2 V rámci vlády spočívá celková politická odpovědnost za ustanovení zákona (Část II)
o bezpečnosti spotřebitele na útvaru pro bezpečnost spotřebitele při ministerstvu
průmyslu a obchodu (DTI). Tento útvar je rovně� odpovědný za vět�inu předpisů
o bezpečnosti spotřebitele zpracovaných na základě zákona (jiné slo�ky vlády rovně�
vyu�ívají ustanovení tohoto zákona). Ka�dodenní provádění předpisů týkajících se
bezpečnosti spotřebitele je odpovědností předev�ím trading standards departments
místních orgánů Anglie, Skotska a Walesu a útvarů �ivotního prostředí okresních rad
v Severním Irsku, které mají zákonnou povinnost provádět zákonné předpisy
o bezpečnosti spotřebitele. Zákon 1987 umo�ňuje orgánům přijímat tato opatření:

- provádět kontrolní nákupy;

- vydávat oznámení o pozastavení zakazující dodávku spotřebních výrobků, o nich� se
předpokládá, �e jsou nebezpečné;

- vyhledávat informace;

- nav�těvovat provozní prostory;

- po�adovat na ni��ím soudu (hlavním soudu ve Skotsku), aby vymáhal zaplacení
pokuty za takovéto výrobky a jejich likvidaci;

- předkládat trestní stíhání ni��ímu soudu.

3 Vynucovací opatření mů�e být přijato v libovolném místě dodavatelského řetězce.
Ministerstvo mů�e rovně� vyu�ívat pravomoci podle zákona z roku 1987.

4 Kromě toho jsou celní úředníci oprávněni zadr�et zbo�í při vstupu v přístavu a� po dobu
tří pracovních dnů, aby se tak umo�nilo výkonným orgánům provést počáteční �etření
týkající se bezpečnosti zadr�eného zbo�í.

Odvolací postupy

5 Zákon z roku 1987 poskytuje dodavatelům rovně� prostředky odvolávat se k soudu
(magistrates court, resp. sherifs court ve Skotsku) proti oznámení o pozastavení a za
určitých okolností po�adovat vyrovnání nákladů.

6 Dodavatelé se samozřejmě mohou v určitých případech odvolat proti vynucovacím
opatřením k vy��ím soudům.

Vý�e uvedené odstavce zákona z roku 1987 jsou určeny pouze k informaci o jeho
určitých ustanoveních. Plné pochopení různých ustanovení lze získat pouze přímo ze zákona
samotného.


