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Informačné systémy RAPEX a ICSMS 

Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

• RAPEX predstavuje  systém Európskej Únie na rýchlu výmenu informácií o 
výrobkoch nepotravinového charakteru, predstavujúce vážne riziko pre zdravie 
a bezpečnosť spotrebiteľov 
 

• ICSMS je informačno - komunikačnou platformou orgánov dohľadu  
 
• čl. 12 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o všeobecnej 

bezpečnosti výrobkov  
 
 
 
 
 
 

členské štáty EÚ, 
Nórsko, Island, 
Lichtenštajnsko 

Komisia 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

Prevádzka sietí RAPEX 
 
• Prevádzku systému zabezpečuje Európska komisia  -  Generálne riaditeľstvo pre 

zdravie  a  ochranu  spotrebiteľa 
 

• národné kontaktné miesta RAPEX – za Slovenskú republiku je kontaktným miestom 
Ministerstvo hospodárstva SR – Odbor ochrany spotrebiteľa 

 
• orgány dohľadu zodpovedné za monitorovanie bezpečnosti spotrebných výrobkov 
 
• orgány zodpovedné za kontroly vonkajších hraníc 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

Ciele: 
 
• prevencia dodávky výrobkov, ktoré predstavujú vážne riziko pre zdravie a 

bezpečnosť spotrebiteľov a obmedzenie ich dodávky 
 

• uľahčenie monitorovania činností v participujúcich štátoch 
 

• zabezpečenie vysokej úrovne zdravia 
 

• jednotnosť vnútorného trhu 
 

• vytvoriť mechanizmus rýchlej výmeny informácií o preventívnych a reštriktívnych 
opatreniach v rámci siete RAPEX  
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

Kritériá oznamovania systému RAPEX: 
 
1. spotrebný výrobok podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/95/ES o 

všeobecnej bezpečnosti výrobkov  alebo výrobok v zmysle nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a 
dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje 
nariadenie (EHS) č. 339/93 
 

2. výrobok je predmetom preventívnych a reštriktívnych opatrení 
 

3. výrobok predstavuje riziko pre zdravie a bezpečnosť spotrebiteľov 
 

4. vážne riziko má cezhraničný účinok 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

 
Výrobok 
 
a) priamo určený spotrebiteľom 
b) migrujúci výrobok 
c) výrobok  v zmysle nariadenia č. 765/2008 
 
Výrobok môže byť získaný: 
- bezplatne 
- za kúpnu cenu 
- v súvislosti s poskytovaním služieb (napr. ležadlo v soláriu) – kritérium ovládania 
 
Výnimky: 
starožitnosti, výrobky, ktoré sa majú pred použitím opraviť/obnoviť, potraviny, krmivá, 
lieky, zdravotnícke pomôcky 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

Opatrenia 
 
a) povinné  
b) dobrovoľné 
 
- označenie výrobku vhodným upozornením na riziko 
- podmienenie uvedenia výrobku na trh splnením predchádzajúcich podmienok 
- dočasný zákaz dodávky, ponuky dodávky a vystavenia výrobku 
- zákaz uvedenia výrobku na trh a akékoľvek sprievodné opatrenia 
- stiahnutie výrobku z trhu 
- výzva na vrátenie výrobku určená spotrebiteľom  
- zničenie stiahnutého alebo vyžiadaného výrobku 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

Bezpečný výrobok  
 
je akýkoľvek výrobok, ktorý na základe bežných alebo racionálne predvídateľných 
podmienok na používanie (vrátane životnosti a prípadne uvedenia do prevádzky, 
inštalácie a požiadaviek na údržbu) nepredstavuje v súvislosti s používaním výrobku 
žiadne riziko  alebo len minimálne riziko, ktoré sa považuje za prijateľné a je v súlade s 
vysokou úrovňou ochrany zdravia a bezpečnosti osôb 
 
• vážne riziko – čl. 12 smernice, čl. 20 nariadenia č. 765/2008 
• vysoké, stredné, nízke riziko – čl. 11 smernice 

 
 
 

Hodnotiaci 
orgán 

Kontaktné 
miesto 

Komisia 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

Oznámenia 
 
• ak sú splnené všetky kritériá oznamovania systému RAPEX,  členský štát pripraví a 

predloží Komisii oznámenie 
 
• oznámenia by mali byť v čo najvyššej možnej miere úplné  
 
 
Informačný rozsah oznámenia : 
 
 - identifikácia oznámeného výrobku 
 - pôvod výrobku  
 - požiadavky bezpečnosti výrobku  
 - opis rizika 
 - dodávateľský reťazec 
 - vykonané opatrenia  
 - oznámenie o dôvernosti 
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Notifikujúci 
štát 

Komisia  Štáty siete 
RAPEX 

Orgány 
dohľadu 

Oznámenie 

Reakcia Národné 
kontaktné 

miesto 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

Reakcie 
 
• v prípade, ak orgány dohľadu v štáte siete RAPEX nájdu  na trhu alebo na hranici 

oznámený výrobok,  národné kontaktné miesto predloží reakciu 
 
 
Úplnosť a správnosť údajov: 
 
- počet nájdených výrobkov 
- údaje o hospodárskom subjekte / orgáne ukladajúcom povinné opatrenie 
- druh a kategória opatrenia 
- účinnosť, trvanie, rozsah  
- dôvernosť informácií 
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Príklady z praxe... 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

• čl. 23 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 (všeobecný 
podporný informačný systém) 
 

• prevádzku systému zabezpečuje Európska komisia 
 
• národné kontaktné miesta ICSMS – za Slovenskú republiku je kontaktným miestom 

Ministerstvo hospodárstva SR – Odbor ochrany spotrebiteľa 
 
• prepojenie medzi systémami RAPEX a ICSMS 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

• IT platforma vytvorená za účelom zabezpečenia spolupráce medzi orgánmi dohľadu 
jednotlivých štátov, umožňujúca výmenu informácií, výsledkov spoločných 
postupov, skúseností a poznatkov 

 
• rýchla cezhraničná komunikácia medzi orgánmi dohľadu 
 
• zabezpečuje výmenu informácií o výrobkoch, ktoré orgány dohľadu podrobili 

kontrole  
 
• napomáha zamedzovať nadbytočným viacnásobným kontrolám  
 
• cezhraničná spolupráca pri výmene informácií o nevyhovujúcich výrobkoch 
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Členenie:   - verejná oblasť - automatické generovanie z neverejnej oblasti 
    - neverejná oblasť (Európska komisia, orgány dohľadu, colné orgány) 
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Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

Orgány so zriadeným prístupom do neverejnej oblasti: 
 
1. Ministerstvo hospodárstva 
2. Slovenská obchodná inšpekcia 
3. Finančná správa SR 
4. Národný inšpektorát práce 
5. Úrad verejného zdravotníctva  SR 
6. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo 
7. Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb 
8. Slovenský metrologický inšpektorát 
9. Štátny ústav pre kontrolu liečiv 

 



Ďakujem za pozornosť 

Informačné systémy RAPEX, ICSMS 

 
 
Mgr. Romana Homolová 
Odbor ochrany spotrebiteľa 
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky 
e-mail - romana.homolova@mhsr.sk 
            - rapex@mhsr.sk 
tel.: 00421 2 4854 2432 
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