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Česká obchodní inspekce 
 

Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) byla zřízena zákonem ČNR č. 64/1986 Sb., o 

České obchodní inspekci, je organizační složkou státu podřízenou Ministerstvu průmyslu a 

obchodu. Z pohledu systematiky veřejných rozpočtů je zařazena v rozpočtové skupině 2, 

oddíl 21, paragraf 2162. 

 

Jejím hlavním posláním a úkolem je dozor nad ochranou spotřebitele, jakož i dozor nad 

dodržováním dalších právních povinností regulujících vnitřní trh Evropské unie (dále jen 

„EU“), resp. České republiky, především ze strany podnikajících právnických a fyzických 

osob. Signifikantně se jedná o atributy obecné bezpečnosti výrobků nebo technických 

požadavků na výrobky před jejich uvedením na trh či do provozu. 

 

V roce 2008 ČOI dozorovala zejména: 

 

- dodržování zákona č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci, 

- dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, zejména poctivost prodeje, 

dodržování informační povinnosti, dodržování zákazu klamání spotřebitele, vč. 

ochrany práv duševního vlastnictví, 

- dodržování zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky 

- -dodržování zákona č. 102/2001 Sb., o bezpečnosti výrobků 

- dodržování zákona č. 321/2001 Sb., o některých podmínkách sjednávání 

spotřebitelského úvěru 

- dodržování zákona č. 477/2001 Sb., o obalech 

- dodržování zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší 

- dodržování zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních 

- dodržování zákona č. 379/2005 Sb., ochrana před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

- dodržování zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích 

pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných 

hmotách), zejména kvalitu odebraných vzorků pohonných hmot (dále jen „PHM“) 

 
pozn. všechny právní předpisy ve znění pozdějších předpisů 
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I. Plnění hlavních úkolů 

 
Česká obchodní inspekce prováděla plánované kontroly podle schváleného ročního Plánu 

kontrolní činnosti. Mimořádné kontrolní akce byly zaměřeny na řešení zásadních problémů na 

trhu. Byly prováděny kontroly výrobků a poskytovaných služeb, které by mohly ve zvýšené 

míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí případně veřejný 

zájem (dále jen „oprávněný zájem“). Dozor obsahoval jak potřeby spotřebitelské, tak i 

podnikatelské veřejnosti v oblastech ochrany spotřebitele, technických požadavků na 

výrobky, obecné bezpečnosti výrobků (asi 80 % sortimentu nepotravinářských výrobků na 

trhu), ochrany životního prostředí a ochrany práv duševního vlastnictví. 

 

Na základě komunitárních předpisů přejatých do legislativy České republiky (dále jen „ČR“) 

řešících problematiku ochrany spotřebitele, ČOI aktivně působila při zabraňování 

protiprávního jednání na vnitřním trhu ČR. Rovněž tak sledovala trendy a spolupracovala 

s okolními státy na ochraně spotřebitele před nežádoucími jevy. Svoji činnost zaměřila mimo 

jiné i na výrobky dovážené nejen z členských států EU, ale zejména z třetích zemí a rozvíjela 

tak nejen mezinárodní spolupráci, ale i postupy přeshraniční spolupráce. Ve spolupráci 

s celními orgány je ČOI zapojena do systému posuzování výrobků před propuštěním do 

volného oběhu. 

 

Obdobně jako v předchozích letech kontrolovala ČOI zdravotní nezávadnost, bezpečnost a jakost 

výrobků, kromě výrobků potravinářských a to se zaměřením na posouzení jakosti a bezpečnosti 

v souvislosti s možností ohrožení oprávněného zájmu. Dále byly prověřovány i výrobky 

z hlediska dodržování některých práv duševního vlastnictví. V roce 2008 bylo odebráno celkem, 

mimo pohonné hmoty, 234 typů výrobků, z nichž jako nevyhovující legislativním požadavkům 

bylo hodnoceno 127 typů výrobků, u 48 typů nebyly do konce sledovaného období ukončeny 

zadané zkoušky, tzn. znám výsledek. 

 

Na čerpání rozpočtových položek 5166 a 5169 se projevil i příjem podání od spotřebitelské a 

podnikatelské veřejnosti, kterých bylo za rok 2008 15 173, což je o cca 24 % více než v roce 

2007. Na některé z nich musela ČOI reagovat i odběrem vzorků a zajištěním provedení 

analýz, neboť šlo o bezpečnost spotřebitelů v ČR. 

 

Významnou částí se na čerpání dotčených rozpočtových položek (5166 a 5199) podílí 

evropský výstražný systém RAPEX, který slouží jako systém rychlého varování před 

nebezpečnými spotřebitelskými výrobky mezi členskými státy EU, které by mohly vážně 

ohrozit oprávněný zájem, kde je oznámení podmiňováno odběrem vzorku výrobku a ověření 

nebezpečnosti odbornou analýzou. V rámci tohoto systému pak ČOI oznamovala zjištěný 

výskyt nebezpečných nepotravinářských výrobků na českém trhu a současně prováděla 

monitorování trhu v případech oznámení jiných členských států. Použití systému RAPEX 

doznalo v roce 2008 dalšího, i když oproti předchozímu roku mírnějšího, vzestupu. Bylo 

podáno celkem 1705 notifikací nebezpečných výrobků, z toho 1417 podle článku 12 Směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků – u kterých bylo 

vyhodnoceno vážné riziko. Česká republika se na tomto počtu podílela celkem 30 

notifikacemi a byla co do počtu podaných notifikací hodnocena jako 14. členský stát ze 30 

členů. Česká obchodní inspekce byla za rok 2008 adresátem celkem 1090 notifikací, což 

znamená průměrně 91 notifikací měsíčně. Oproti roku 2007 to je nárůst intenzity o 8%.  

 

Převážnou část nákladů na rozbory vzorků tvořily náklady na sledování a monitorování 

jakosti PHM u čerpacích stanic. Kontroly jakosti PHM byly prováděny na celém území ČR 
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dle celoročního harmonogramu odběrů (vyhlášky č. 229/2004 Sb.) a operativně na základě 

podání spotřebitelů. Vzorky odebíralo všech 7 inspektorátů ČOI. Odebráno bylo 2 429 vzorků 

všech pohonných hmot (benzinů, nafty, LPG a směsného paliva) a jejich jakost byla 

kontrolována v laboratoři s akreditací pro rozbory pohonných hmot. Legislativním 

požadavkům na jakost neodpovídalo 136 vzorků, to je 5,6% celkového odebraného množství. 

Veškeré výsledky jsou podkladem pro celoroční zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu 

zasílanou orgánům EU. 

 

Výše popsaná problematika bude i nadále představovat jednu z hlavních náplní činnosti ČOI 

v roce 2009. Významně tak bude zatěžovat výdajovou stránku rozpočtu organizace. Z dalších 

rozhodných výdajů ve vztahu ke kontrolní činnosti budou i nadále, stejně tak jako ve 

sledovaném roce, patřit i výdaje za využití služeb soudních znalců, přizvaných osob 

(spoluúčast s jinými dozorovými orgány), zajištění překladů (notifikace, znalecké posudky, 

protokoly apod.), cestovní náklady, poštovné, zajištění proškolení před kontrolními akcemi 

apod.  
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II. Plnění příjmů 

 

Příjmy bez Všeobecné pokladní správy (dále jen „VPS“) byly v roce 2008 překročeny o 

celkem 29 627,69 tis. Kč. Celkový rozpočet příjmů bez VPS pro rok 2008 byl stanoven ve 

výši 6 622 tis. Kč, skutečný příjem pak činil 36 249,69 tis. Kč. 

V porovnání s rokem 2007 byly příjmy ve sledovaném roce vyšší o celkem 27 188,69 tis. Kč.; 

nejvýznamnější rozdíly tvořily přijaté náhrady za rozbory vzorků a příjmy za náklady řízení 

ve smyslu ust. § 79 odst. 8 správního řádu hrazené paušální částkou. 

 

Největší překročení příjmů představovaly příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 

majetku, konkrétně 22 100 tis. Kč za prodej rekreačního zařízení „Sněženka“. Další 

významnou položkou příjmové části rozpočtu byly příjmy za náhrady nákladů řízení ve 

smyslu ust. § 79 odst. 8 správního řádu, ve výši 7 642 tis. Kč, což představuje plnění na 

268,9% . Vymožené pohledávky z předchozích let za vydané faktury za přefakturaci nákladů 

rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly požadované jakosti, bezpečnosti, případně 

klamaly spotřebitele, činily 99 tis. Kč. Přijaté náhrady za přefakturované rozbory vzorků za 

rok 2008 pak byly překročeny o 1 113 tis. Kč, tj. celkem 3 113 tis. Kč (v rozpočtu plánovány 

ve výši 2 200 tis. Kč). Nevysoký příjem ve výši 26 tis. Kč tvořily neidentifikované příjmy. 

Jednalo se o pokuty omylem zaplacené ze strany povinných osob na příjmový účet koncem 

sledovaného roku, kdy již nebylo možno tyto platby převést na účet pokutový, což bylo učiněno 

ihned v lednu roku 2009. Ostatní nedaňové příjmy, tj. např. propadlé jistiny ve prospěch ČOI, 

úroky z prodlení, příjmy za přijaté škody, byly v celkové hodnotě 115 tis. Kč. 

Za prodej hmotného dlouhodobého majetku (3 osobních aut) bylo celkem inkasováno 84 tis. Kč.  

 

V roce 2008, v návaznosti na ustanovení vyhlášky č. 353/2007 Sb., kterou byla novelizována 

vyhláška 505/2002 Sb., došlo k systémové změně pro účtování o příjmech kapitoly 398 – 

Všeobecná pokladní správa – správní poplatky, pokuty, pokuty v řízení správním, soudní 

poplatky, pokuty v řízení soudním a příslušenství daní. Pokuty uložené ČOI jsou vybírány na 

zvláštní příjmový účet a o stavech a pohybech na tomto účtu je účtováno. Uvedené příjmy 

dosáhly v roce 2008 výše 32 309,14 tis. Kč. 

 

Z rezervního fondu došlo k převodu 773,93 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly použity na 

úhradu nákladů Grantu Evropské unie (dále jen „EU“) „Elektrická bezpečnost prodlužovacích 

přívodů“. 

Podrobnější údaje k plnění příjmů jsou v tabulce na následující straně. 
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Čerpání příjmů k 31. 12. 2008 včetně Všeobecné pokladní správy v tis. Kč 

 

Čerpání příjmů včetně Všeobecné pokladní správy k 31. 12. 2008 v tis. Kč 
∑ SÚČ AÚČ Text                                                           Rozp.upravený Roční čerpání %plnění 

  235 2132 PŘÍJMY Z PRONÁJMU OSTATNÍCH NEMOVITOSTÍ A ČÁSTÍ        1 320,00 1 404,77 106,42 

  235 2141 PŘÍJMY Z ÚROKŮ                                        10,00 38,32 383,20 

* 235 21 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI A ODVODY PŘEBYTKŮ ORGANIZACÍ 1 330,00 1 443,09 108,50 

  235 2210 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 0,00 32 309,14 0,00 

  235 22 PŘIJATÉ SANKČNÍ PLATBY 0,00 32 309,14 0,00 

  
235 2310 

PŘÍJMY Z PRODEJE Z KRÁTKODOBÉHO A DROBNÉHO  
DLOUHODOBÉHO MAJETKU  

0,00 68,05 0,00 

  235 2322 PŘIJATÉ POJISTNÉ NÁHRADY                         0,00 12,05 0,00 

  235 23240 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY-předchozí roky     0,00 99,53 0,00 

  
235 23241 

PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY –  
refundace - rozbory        

2 200,00 3 113,75 141,53 

  
235 23242 

PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY – 
náhrady nákladů řízení - § 79 odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb. 

2 842,00 7 642,10 268,90 

  235 23243 PŘIJATÉ NEKAPITÁLOVÉ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY-zničené zboží     0,00 49,43 0,00 

* 235 2324 PŘIJATÉ NEKAP. PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY           5 042,00 10 904,81 216,28 

  235 2328 NEIDENTIFIKOVANÉ PŘÍJMY                          0,00 26,00 0,00 

  235 23281 NEIDENTIFIKOVANÉ  PŘÍJMY                         0,00 -1 126,00 0,00 

  235 23290 JINDE NEZAŘAZENÉ OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY-jistiny          0,00 30,56 0,00 

  235 23291 JINDE NEZAŘAZENÉ OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY-úroky z prodlení 0,00 81,21 0,00 

  235 23292 JINDE NEZAŘAZENÉ OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 0,00 11,05 0,00 

  235 23293 JINDE NEZAŘAZENÉ OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY-škody             0,00 3,74 0,00 

  235 23294 JINDE NEZAŘAZENÉ OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY-neuvedené jinde 0,00 33,61 0,00 

* 
235 23 

PŘÍJMY Z PRODEJE NEKAPITÁLOVÉHO MAJETKU 
 A OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 

5 042,00 10 045,08 199,23 

  235 3112 PŘÍJMY Z PRODEJE OSTATNÍCH NEMOVITOSTÍ  0,00 22 100,00 0,00 

  
235 3113 

PŘÍJMY Z PRODEJE OSTATNÍHO HMOTNÉHO  
DLOHODOBÉHO MAJETKU         

250,00 84,00 33,60 

* 
235 31 

PŘÍJMY Z PRODEJE DLOUHODOBÉHO MAJETKU 
 A OSTATNÍ KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY      

250,00 22 184,00 8 873,60 

  235 4132 PŘEVODY Z OSTATNÍCH VLASTNÍCH FONDŮ - (CZ-6Ol5)       0,00 677,60 0,00 

  235 4135 PŘEVODY Z FONDU ORGANIZAČNÍCH SLOŽEK STÁTU            0,00 773,93 0,00 

* 235 41 BĚŽNÉ PŘIJATÉ TRANSFERY                    0,00 1 451,53 0,00 

CELKEM PŘÍJMOVÝ ÚČET 6 622,00 67 432,84 1 018,32 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

III. Vyhodnocení efektivnosti neinvestičních a investičních výdajů k upravenému rozpočtu 2008 

a ke skutečnosti roku 2008 

 
 viz tabulka uvedená dále 

 

Rozpočet výdajů pro rok 2008 byl stanoven ve výši 297 993 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 

296 766,95 tis. Kč, tj. 99,59% upraveného rozpočtu. Z toho náklady na věcné výdaje činily  

73 204,16 tis. Kč (100,68% stanoveného rozpočtu) a na investiční výdaje 4 155,61 tis. Kč 

(100,5% stanoveného rozpočtu). Skutečnost čerpání výdajů v roce 2007 byla 282 495,69 tis. Kč, to 

je o 14 271,26 tis. Kč vyšší čerpání ve sledovaném roce.  

 

V celkových výdajích je zahrnuto čerpání Grantu EU, který byl ČOI přidělen v prosinci 2006 

dle pravidel a podmínek EU, konkretizovaných ve smlouvě z 8. 12. 2006 „Grant Agreement 

č.17.020100.01/06/452818“, na dozorovou akci nazvanou „Elektrická bezpečnost 

prodlužovacích přívodů“. Dotčenou smlouvou se řídilo sledování, čerpání a následné 

vyúčtování finančních prostředků grantu. Tyto prostředky byly posílány přímo na účet 

rezervního fondu a to ve výši 70% skutečných výdajů, zbývajících 30% výdajů hradila ČOI ze 

svého rozpočtu.  

 

V roce 2008 ČOI na účet rezervního fondu organizace obdržela 753 688,98 Kč, které byly 

následně uvolněny a použity na úhradu nákladů grantu poskytnutého EU „Elektrická bezpečnost 

prodlužovacích přívodů“. Bližší podrobnosti o čerpání grantu jsou uvedeny v samostatné 

příloze č. 4. 

 

Mzdové prostředky celkem a pojistné byly čerpány na 99,18 %. Rozpočet na platy byl 

stanoven ve výši 159 207 tis. Kč, skutečné (vykázané) čerpání činilo 159 377 tis. Kč, přičemž 

čerpání překračující upravený rozpočet ve výši 170 tis. Kč bylo hrazeno z mimorozpočtových 

zdrojů, resp. z rezervního fondu (viz výše citovaný Grant EU „Elektrická bezpečnost 

prodlužovacích přívodů“). 

Pro ostatní platby za provedenou práci byl stanoven rozpočet ve výši 2 246 tis.Kč; vykázané 

čerpání ve výši 749,25 tis. Kč (z toho ostatní osobní výdaje 163,18 tis. Kč a 586,07 tis. Kč 

odstupné). Nedočerpané prostředky ve výši 1 496,75 tis. Kč byly  v lednu letošního roku 

převedeny na příjmový účet. 

 

V roce 2008 byl závazný ukazatel prostředky na platy v komparaci s rokem 2007 zvýšen o 

4 833 tis. Kč a zároveň byl snížen limit počtu zaměstnanců o 3%; tímto opatřením byl zajištěn 

meziroční nárůst rozpočtovaného průměrného platu o 6,29%. 

 

Čerpání věcných výdajů bez výdajů sledovaných v ISPROFINu činilo 100,87% 

stanoveného rozpočtu.  

 

Rozpočet dotčených výdajů byl stanoven ve výši 56 828 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání činilo 

57 321,53 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu bylo hrazeno převodem finančních 

prostředků z rezervního fondu na úhradu nákladů „Grantu prodlužovacích přívodů“ 

spolufinancovaného z EU. V porovnání s rokem 2007, kdy výdaje činily 51 960,67 tis. Kč, 

tak došlo ke zvýšení v celkové výši 5 360,86 tis. Kč tis. Kč, převážně u oprav a údržby, 

nákupu materiálu, nákupu vody, paliv a energie a u cestovného.  

 

Z toho nákup materiálu byl celkem čerpán ve výši 99,9 %. Rozpočet byl stanoven ve výši  

4 765,24 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 4 760,66 tis. Kč. Pro srovnání je nutno uvést, že 



 8 

v roce 2007 došlo k čerpání ve výši 3 200,23 tis. Kč, (nárůst byl v roce 2008 u nákupu 

drobného dlouhodobého hmotného majetku – nového nábytku, kterým byl obměněn nábytek 

opotřebovaný, nevyhovující). K mírné úspoře došlo u prostředků na ochranné prostředky, 

čerpáno bylo ve výši cca 50% skutečnosti roku 2007. Nákup materiálu jinde nezařazený, kde 

jsou vykazovány náklady na kancelářské potřeby včetně papíru, úklidové, čistící a hygienické 

prostředky, byl realizován v souladu s rozpočtem – čerpání na 99,98%. Nárůst oproti roku 

2007 je vykazován také u položky 5136, a to o 128,50 tis. Kč způsobené především nárůstem 

cen tisku. 

 

Nákup vody, paliv a energie - zde byl rozpočet stanoven ve výši 5 520 tis. Kč, přičemž 

skutečné čerpání činilo 5 518,11 tis. Kč (99,97 % stanoveného rozpočtu). Oproti roku 2007 

došlo ke zvýšení těchto výdajů v celkové výši o 580,70 tis. Kč. Konkrétně náklady na 

pohonné hmoty a maziva byly ovlivněny nepříznivým vývojem cen na trhu v roce 2008. 

Ostatní položky podseskupení 515 (voda, pára, plyn a elektrická energie) byly také čerpány 

v souladu se stanoveným rozpočtem. Nárůst jejich čerpání oproti roku 2007 koresponduje se 

zvýšením cen energií. 

 

Nákup služeb byl celkem čerpán na 102,46 %. Celková výše rozpočtu pro nákup služeb byla 

stanovena na 37 334,75 tis. Kč, skutečnost činila 38 252,01 tis. Kč. Většina nákladů 

představující překročení stanoveného rozpočtu byla uhrazena z rezervního fondu z prostředků 

poskytnutých na Grant EU „Elektrická bezpečnost prodlužovacích přívodů“. Proti roku 2007 

došlo k vyššímu čerpání, konkrétně o 499,60 tis. Kč. V tomto nárůstu se zejména na straně 

jedné odráží čerpání na položce 5169 – nákup služeb jinde nezařazených, vyšší o 2 514,76 Kč 

oproti roku 2007 a na straně druhé čerpání z položky 5166 – Konzultační, poradenské a 

právní služby, nižší o 2 341,01 tis. Kč. Bližší podrobnosti viz dále 

 

Služby pošt byly čerpány v souladu s plánem ve výši 99,94% (oproti roku 2007 došlo 

k nárůstu o cca 201 tis. Kč), stejně tak služby peněžních ústavů (zde došlo rovněž k nárůstu 

oproti roku 2007 a to o 217,84 tis. Kč). Nájemné zaplacené za pronájem nebytových prostor 

bylo čerpáno ve výši 91,04 % upraveného rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2007 vznikla úspora 

331,50 tis. Kč, způsobená především zrušením skladu zabavených výrobků porušujících 

některá práva duševního vlastnictví v Bečvárech (pozn. zrušeno v první polovině roku 2007).  

 

U RP 5166 – konzultačních, poradenských a právních služeb došlo k celkovému poklesu 

z 30 616,94 tis. Kč v roce 2007 na 28 275,93 tis. Kč ve sledovaném roce. Pokles byl způsoben 

zejména nižší fakturací za provedené rozbory vzorků odebraných pohonných hmot, kdy 

rozbory byly prováděny v období konce roku a následně fakturovány se splatností v první 

polovině ledna 2009. V rámci dotčené rozpočtové položky došlo k navýšení čerpání na 

externí právní služby, zejména v souvislosti se soudním vymáháním dosud neuhrazených 

pohledávek po datu splatnosti (např za přefakturaci nákladů na rozbory vzorků výrobků, které 

nevyhověly požadavkům příslušných právních předpisů apod.) za uplynulá období, popř. za 

probíhající soudní spory o nájemné za pronájem rekreačního zařízení Sněženka. 

 

Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2008 vynaloženo celkem 1 213 079 Kč – 

z toho na zvyšování odborné kvalifikace 277 597 Kč, na ostatní odborné kurzy a semináře 

385 679 Kč a na výuku cizích jazyků 549 803 Kč – což celkem představuje čerpání na 

99,92%. V komparaci s rokem 2007 došlo u uvedené položky k nárůstu o 238,43 tis. Kč. 

Z uvedeného vyplývá, že vydané prostředky sloužily k nezbytnému zlepšení jazykové 

vybavenosti zaměstnanců, která je základní podmínkou pro úspěšný dozor nad jednotným 

trhem EU vč. spolupráce s ostatními dozorovými orgány členských zemí EU. 
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Nákup služeb jinde nezařazených měl rozpočet stanoven ve výši 7 012,86 tis. Kč, čerpání bylo ve výši 

7 002,88 tis. Kč, tj. 99,86 % plánu. Největší položku tvořil příspěvek na stravování, který ve 

sledovaném roce činil celkem 2 646,78 tis. Kč (oproti roku 2007 došlo ke zvýšení o 369,62 tis. Kč), a 

náklady vynaložené na zpracování auditu účetnictví za období roku 2007 ve výši 1 847,50 tis. Kč. 

Další významnou položkou bylo převedení služeb úklidu a ostrahy objektu Štěpánská 15, Praha 2 do 

rukou externích společností, přičemž v roce 2007 byly tyto služby zajišťovány interními zaměstnanci, 

tzn. hrazeny ze mzdových prostředků.  

 

Dále jsou do těchto služeb zahrnovány náklady na služby pro autoprovoz (čerpány ve výši 65,32 tis. 

Kč - převážně za servisní poplatky u CCS karet). Náklady na tisk tiskopisů pak představovaly částku 

17,54 tis. Kč. Náklady na stěhování a zničení falz dosáhly výše 57 tis. Kč.  

 

Služby spojené se závodní zdravotní péčí se do čerpání rozpočtu promítly částkou 169,11 tis. Kč, což 

představuje oproti roku 2007 nárůst o 22 tis. Kč. 

 

Služby výrobní povahy kam se zahrnuje výroba klíčů, vyhotovení kopií apod. tvořily částku 

57,50 tis. Kč. Za data médií bylo vynaloženo 83,63 tis. Kč. Na náklady služeb nevýrobní 

povahy bylo vydáno 390 tis. Kč, do této skupiny nákladů se zahrnují výdaje na praní prádla, 

poplatky za televizi a rozhlas, přepravu hotovosti, náklady na stěhování a překlady. 

 

Pro ostatní nákupy byl stanoven rozpočet ve výši 8 474 tis. Kč a skutečnost činila 8 247,83 tis. Kč, 

tj. čerpání na 97,33 %. V roce 2007 byly tyto nákupy čerpány ve výši 5 613,18 tis. Kč, což 

představuje nárůst ve sledovaném roce ve výši 2 634,65 tis. Kč, z toho v opravách a větší 

(nákladné) údržbě objektů o 1 746,34 tis. Kč a o 869,40 tis. Kč v cestovném. 

 

Náklady na opravu aut činily  632,61 tis. Kč a náklady na drobné opravy objektů byly ve výši 

440,97 tis. Kč. 

 

Výdaje na cestovné byly čerpány na 99,98 %, kdy skutečné čerpání bylo ve výši 4 474,27 tis. Kč 

oproti rozpočtu ve výši 4 475 tis. Kč. Z toho náhrady vnějšího řízení činily 198,10 tis. Kč, 

výdaje na jízdné 1 061,98 tis. Kč, výdaje na stravné 1 936,42 tis. Kč a výdaje na nocležné 

407,58 tis. Kč. Vyšší náklady byly způsobeny zejména změnou organizace práce technické 

kontroly (dodržování podmínek stanovených zákonem č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky), která byla organizována prostřednictvím specializovaných skupin 

technického dozoru působících průřezově na území celé ČR (nikoli pouze regionálně). 

Uvedení pověření inspektoři technického dozoru pak vykonávali specializovaná šetření u 

výrobců a dovozců. Výsledkem pak bylo kvalitativní zlepšení výsledků kontrolní činnosti a 

tím i účinnější dopad na odstranění nebezpečných výrobků z  trhu. V neposlední řadě došlo 

k navýšení čerpání zahraničního cestovného, a to ve výši  870,19 tis. Kč, což ve srovnání 

s rokem 2007 představuje nárůst o 410,1 tis. Kč. V uvedeném zvýšení se projevilo 

intenzivnější zapojení ČOI do struktur orgánů EK, zejména tzv. AdCo skupin (pozn. zástupců 

jednotlivých dozorových orgánů členských států EU pro oblast směrnic Nového a globálního 

přístupu definujících požadavky na výrobky především z pohledu ochrany oprávněného 

zájmu). Náklady na pohoštění byly čerpány na 96,60% stanoveného rozpočtu. 

 

Výdaje související s neinvestičními nákupy dosáhly výše 452,80 tis. Kč oproti schválenému 

a upravenému rozpočtu - 631 tis. Kč, tj. 71,76 %. Ve srovnání s rokem 2007 i přesto došlo 

k nárůstu výdajů na nákup vzorků o 50 tis. Kč. Největší položku v těchto výdajích tvořily již 
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zmíněné náklady vynaložené na nákup vzorků, pro které byl stanoven rozpočet ve výši 

489 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání bylo 311,22 tis. Kč. 

 

Platby daní a poplatků byly čerpány na 75,70 %, kdy rozpočet byl stanoven ve výši  

53 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 40,12 tis. Kč. V těchto výdajích jsou zahrnuty platby na nákup 

dálničních známek. V komparaci s rokem 2007 došlo k úspoře u těchto poplatků v celkové výši 

36,47 tis. Kč.  

 

V roce 2008 nebyly zaplaceny žádné náhrady za pracovní úrazy. 
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Rozpočet výdajů rok  2008     

upravený rozpočet čerpání       

 
    

k  31.12.2008           z  toho    z  toho   

Čerpání z rezervního fondu **       ISPROFIN   ISPROFIN ISPROFIN 

  Rozpočet Čerpání Čerpání rozpočet   čerpání čerpání 

     v tis. Kč    v tis.Kč    v %   v tis. Kč    v tis.Kč    v % 

Běžné výdaje             

501- 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 161 453 160 126,27 99,18%       

z toho  5011 Platy zaměstnanců **                159 207 159 377,02 100,11%       

           5021 Ostatní osobní výdaje               247 163,18 66,06%       

           5024 Odstupné 1 999 586,07 29,32%       

           5027 Náklady osob vykonávající civilní Službu 0 0,00 0,00%       

           5029 Platby za provedenou práci jinde nezařazené 0 0,00 0,00%       

              

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 56 509 56 096,91 99,27%       

z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení  41 978 41 677,24 99,28%       

          5032 Pojistné na zdravotní pojištění       14 531 14 419,67 99,23%       

              

513 - Nákup materiálu 10 381,24 10 375,23 99,94% 5 616 5 614,57 99,97% 

z toho 5132 Ochranné pomůcky 14 13,03 93,07%       

          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 346 341,52 98,71%       

          5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 535,24 6 535,21 100,00% 3 664 3 663,41 99,98% 

          5139 Nákup materiálu jinde nezařezený 3 486 3 485,47 99,98% 1 952 1 951,16 99,96% 

              

514 - Úroky a ostatní finanční výdaje-5142 realizované kurzové ztráty 50 50,00 100,00%       

              

515 - Nákup vody, paliv a energie 5 520 5 518,11 99,97%       

z toho 5151 Voda 323 323,00 100,00%        

          5152 Pára 1 204 1 203,77 99,98%       

          5153 Plyn 537 536,46 99,90%       

          5154 Elektrická energie 1 115 1 114,70 99,97%       

          5156 Pohonné hmoty a maziva 2 341 2 340,18 99,96%       

          5157 Teplá voda 0 0,00 0,00%       

              

516 - Nákup služeb 43 854,76 44 771,29 102,09% 6 520 6 519,28 99,99% 

z toho 5161 Služby pošt 854 853,50 99,94%       

          5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 935 3 934,84 100,00% 3 935 3 934,84 100,00% 

          5163 Služby peněžních ústavů 701 700,87 99,98%       

          5164 Nájemné 226 205,75 91,04%       

          5166 Konzultační, poradenské a právní služby ** 27 326,90 28 275,93 103,47%       

          5167 Služby, školení a vzdělávání 1 214 1 213,08 99,92%       

          5168 Služby zpracování dat 0 0,00 0,00%       

          5169 Nákup služeb jinde nezařazených (stravování, tisk.práce) 9 597,86 9 587,32 99,89% 2 585 2 584,44 99,98% 

    
     517 - Ostatní nákupy 12 222 11 996,61 98,16% 3 748 3 748,78 100,02% 

z toho 5171 Opravy a udržování 4 129 3 913,21 94,77% 388 388,88 100,23% 

          5172 Programové vybavení 3 327 3 327,06 100,00% 3 327 3 327,06 100,00% 

          5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 475 4 474,27 99,98%       

          5175 Pohoštění 258 249,23 96,60%       
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          5176 Účastnické poplatky na konference 0 0,00 0,00%       

          5179 Ostatní nákupy jinde nezařazené. 33 32,84 99,52% 33 32,84 99,52% 

              

518 - Poskytnuté zálohy 0 0,00 0,00%       

z toho 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním organizačním jednotkám 0 0,00 0,00%       

          5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně 0 0,00 0,00%       

          5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu 0 0,00 0,00%       

              

519 - Výdaje související s neinv. nákupy 631 452,80 71,76%       

z toho 5191 Zaplacené sankce  0 0,00 0,00%       

          5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady  128 127,94 99,95%       

          5194 Věcné dary 14 13,64 97,43%       

          5195 Odvod za neplnění povinnosti zaměstnávat zdravotně postižené 0 0,00 0,00%       

           5199 Výdaje související s neinvestičními nákupy jinde nezařazené 489 311,22 63,64%       

534 - Neinvestiční převody vlastním fondům 3 184 3 184,00 100,00%       

z toho 5342 Neinvestiční převody  FKSP 3 184 3 184,00 100,00%       

          5344 Neinvestiční převody vlastním rezervním fondům 0 0,00 0,00%       

          5345 Neinvestiční převody vlastním rozpočtovým účtům 0 0,00 0,00%       

          5346 Převody do rezervního fondu 0 0,00 0,00%       

              

536 - Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy 53 40,12 75,70%       

 z toho 5361 Nákup kolků 0 0,00         

           5362 Platby daní a poplatků 52 51,90 99,81%       

           5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 1 -11,78         

              

542 - Náhrady placené obyvatelstvu 0 0,00 0,00%       

z toho 5429 Náhrady placené obyvatelstvu jinde nezařazené.(odšk. za úrazy) 0 0,00          

              

Běžné výdaje celkem 293 858 292 611,34 99,58% 15 884 15 882,63 99,99% 

z toho věcné výdaje                                72 712 73 204,16 100,68%       

 Kapitálové výdaje             

611-Pořízení nehmotného investičního majetku 171,36 171,36 100,00% 171,36 171,36 100,00% 

612 - Pořízení hmotného investičního majetku 3 964 3 984,25 100,52% 3 964 3 984,25 100,52% 

z toho 6121 Budovy, haly, stavby ** 1 396 1 417,28 101,52% 1 396 1 417,28 101,52% 

          6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 0,00 0,00% 0 0,00 0,00% 

          6123 Dopravní prostředky 796 795,83 99,98% 796 795,83 99,98% 

          6125 Výpočetní technika 1 771,64 1 771,14 99,97% 1 771,64 1 771,14 99,97% 

          6126 Projektová dokumentace 0   0,00% 0     

          6130 Pozemky 0 0,00 0,00% 0 0,00   

          6361 Převod do rezervního fondu 0 0,00 0,00% 0 0,00   

Investiční výdaje ICT 122011       1 943 1 942,50   

Investiční výdaje celkem         4 135 4 155,61 100,50% 4 135 4 155,61 100,50% 

ICT podprogram 122 011       17 827 17 825,13 99,99% 

podprogram 122014                                        2 192 2 213,11 100,96% 

Výdaje celkem 297 993 296 766,95 99,59% 20 019 20 038,24 100,10% 
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Vyhodnocení čerpání investičních výdajů 

 

Na systémové investiční výdaje byly rozpisem závazných ukazatelů  rozpočtu pro rok 2008 České 

obchodní inspekci vyčleněny prostředky o celkovém objemu 4 155,61 tis. Kč, a to na investiční 

akce podprogramu č. 122 014 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny“ částka 2 192 tis. Kč a 

na podprogram č. 122 011 „Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO“ částka 1 943 tis. Kč. 

Investiční prostředky byly čerpány na 100,50%. Překročení stanoveného rozpočtu bylo hrazeno 

z prostředků poskytnutých na realizaci Grantu EU „Elektrická bezpečnost prodlužovacích 

přívodů“. 

 

V roce 2007  byly čerpány investiční prostředky ve výši 9 399 tis. Kč. ve sledovaném roce tak 

došlo ke snížení předmětných výdajů o 5 243,39 tis. Kč. Z toho na podprogram č. 122 011 

„Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO “ bylo čerpáno o 1 884,5 tis. Kč méně a na 

podprogram 122 014 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny“ bylo čerpáno méně o  

3 358,89 tis. Kč. 

 

Čerpání investičních prostředků na akce podprogramu 122 014 „Rozvoj a obnova materiálně 

technické základny“ z hlediska rozpočtových položek vypadalo následovně: 

 

- 6121 Budovy, haly, stavby ve výši 1 417,28 tis. Kč 

- 6123 Dopravní prostředky ve výši 795,83 tis. Kč 
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IV. Vyhodnocení výdajů účelově určených na financování programu reprodukce 

majetku vedeného v informačním systému programu financování (ISPROFIN) 

 

Podprogram č. 122 014  „Rozvoj a obnova materiálně technické základny ČOI“ 

 

V rámci tohoto podprogramu byly zaregistrovány níže uvedené akce v celkovém objemu  

2 213,11 tis. Kč.  

 

 registrace skutečnost 

 v tis.Kč v tis. Kč 

- 122014 2001  Projektová dokumentace pro zahájení    123        145 

                         stavebního řízení na stavební úpravy 

                         Inspektorátu Hradec Králové  

- 122014 2004  Rekonstrukce podlah v garážích Ostrava                      282                   282 

- 122014 2006  Klimatizační zařízení serveru                                        886                   885 

- 122014 2002  Výměna protipožárních dveří Brno                               105                   105 

- 122014 2005 Obnova vozového parku ČOI                                         796                   796 

 

celkem 2 192                2 213 

  

 

Nyní podrobněji k jednotlivým akcím: 

 

 Rekonstrukce podlah v garážích v inspektorátu ČOI Ostrava, Provozní 1 

 

Jako zhotovitel akce byla vybrána firma František Oliva-Soběšovice u Frýdku Místku. 

Finanční náklady na akci činily 281.752,- Kč vč. DPH.  

Vzhledem ke špatnému stavu betonových podlah v garážích (nejednotná výška a povrchová 

úprava, absence izolační vrstvy a odvodnění) byla provedena celková rekonstrukce podlah. 

Výměra podlah v garážích činí 84 m
2
.  

Rekonstrukce zahrnovala odstranění starých nejednotných typů povrchu, výškové 

vyrovnání, provedení izolačních vrstev, provedení odtokových kanálů a zaústění do 

kanalizace, položení vrchní vrstvy - průmyslové celoslinuté dlažby Taurus (rozměr 

30x30cm) zaručující dobrou mechanickou a chemickou odolnost. 

 

  

Vypracování projektové dokumentace pro zahájení stavebního řízení na stavební 

úpravy se změnou užívání objektu ČOI Balbínova 821, Hradec Králové 

 

Finanční náklady na akci činily 144.704,- Kč vč. DPH. Projektová dokumentace 

skutečného stavu včetně vyjádření dotčených orgánů státní správy slouží pro stavební řízení 

za účelem stavebních úprav a změny v užívání objektu, jakožto administrativní budovy. Na 

základě projektové dokumentace proběhne v roce 2009 samotné stavební řízení. Jako 

zhotovitel projektové dokumentace byla vybrána firma HARTA Projekt – Praha 6. 

 

Výměna klimatizačních jednotek pro místnosti serverů  - inspektorátů ČOI 

 

 

Jako zhotovitel akce byla vybrána firma Klima Rapid s.r.o.- Praha 4. Finanční náklady na 

celou akci činily 885.672,- Kč vč. DPH. 

Z důvodu zajištění správné činnosti, optimálních provozních podmínek a prodloužení 

životnosti nově zakoupených datových serverů, byly do místností serverů instalovány 
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klimatizační jednotky. Jedná se o instalaci 7 ks klimatizačních jednotek DAIKIN – systém 

vnitřní a vnější jednotka, včetně montážních, elektroinstalačních a instalatérských prací. 

Chladící výkon klimatizačních jednotek je od 3,5 kW do 5 kW. Instalací tohoto zařízení 

byly zabezpečeny optimální provozní podmínky datových serverů. Z hlediska technického 

zhodnocení se jedná o modernizaci, došlo k rozšíření vybavenosti.  

 

Výměna protipožárních dveří Tř. kpt. Jaroše 5, Brno  

 

Jako zhotovitel akce byla vybrána firma Mirror CZ s.r.o.-Brno. Finanční náklady na akci 

činily 105.148,- Kč vč. DPH. 

Vzhledem k závěrům vyplývajících z požárně bezpečnostního řešení provedeného za 

účelem pasportizace objektu bylo nezbytné vyměnit klasické dveře na chodbě v 1. a 2. patře 

za protipožární. Realizací této akce byly naplněny požadavky na požární bezpečnost 

objektu, které bylo nezbytné splnit pro vydání ověřeného pasportu výše uvedeného objektu. 

Byly vybourány staré nevyhovující dvoukřídlé dveře včetně zárubní v 1. a 2. patře a 

následně dodány a osazeny nové plné, dvoukřídlé, otvíravé, protipožární dřevěné vnitřní 

dveře s požární odolností EI 30DP3-C včetně zárubní v počtu 2 ks. Z hlediska technického 

zhodnocení se jedná o rekonstrukci, došlo ke změně technických parametrů. 

 

 

Obnova vozového parku ČOI – rok 2008  

  

Česká obchodní inspekce v souladu se schváleným investičním záměrem obnovy vozového 

parku 2007 – 2013 plánovala pro rok 2008 pořízení 3 ks nových osobních automobilů typu 

Škoda Fabia, která jsou náhradou za 3 vozidla Škoda Felicia. 

Celková cena za všechna vozidla činila 795 834,51 Kč, každé vozidlo tak bylo v hodnotě 

265 278,17 Kč. Všechna vozidla byla nakoupena u vítěze výběrového řízení fy „Auto 

STYL a.s., Praha 5“ za účelem nahradit ojetá vozidla, která vykazují zvýšené finanční 

nároky na provoz a údržbu, vozidly bezpečnějšími s lepší užitnou hodnotou.  

 

  

  

Podprogram 122011 „Pořízení a provozování a provozování ICT systému řízení 

MPO“ 

 

Celkový objem výdajů na obnovu výpočetní techniky ČOI činil 17 827 tis. Kč. Tyto 

prostředky byly čerpány ve výši 99,99% stanoveného rozpočtu.  

 

Pořízení nehmotného investičního majetku  

 

Bylo čerpáno 171,36 tis. Kč na technické zhodnocení antivirového programu SYMANTEC.  

 

Pořízení hmotného investičního majetku 

 

Celkové čerpání představovalo částku 1 771,14 tis. Kč.  

Prostředky byly použity na pořízení telefonní ústředny pro Inspektorát Jihomoravský a 

Zlínský, pracoviště Brno. Telefonní ústředna zajistila výměnu za nevyhovujícího a morálně 

a technicky zastaralého původní zařízení, nákladného na opravy i údržbu. Z dalšího lze 

jmenovat pořízení 12 ks pobočkových serverů na jednotlivé inspektoráty/pracoviště, 

kterými byly vyměněny, rovněž zastaralé, stávající servery s nevyhovující nedostatečnou 

kapacitou, jakož i vysokými nároky na opravy. Dále byly zakoupeny 2 ks nových serverů, 

diskové pole a 2 ks RACKů, čímž došlo k posílení centrální hardwarové kapacity na 
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ústředním inspektorátu. Uvedené prvky budou sloužit pro posílení a zrychlení vnitřního 

informačního systému, dále k rozšíření kapacity datového úložiště nezbytného k zajištění 

terminálového provozu sloužícího mj. k centrální evidenci údajů o kontrolní činnosti. 

 

Neinvestiční prostředky 

 

Neinvestiční prostředky vykazované v podprogramu „Pořízení a provozování ICT systému 

řízení MPO“ byly čerpány v celkové výši 15 882,63 tis. Kč (99,99 % schváleného 

rozpočtu), přičemž stanovený rozpočet byl 15 884 tis. Kč.  

 

V porovnání s rokem 2007 bylo v roce 2008 čerpání vyšší o 6 529,65 tis. Kč, toto navýšení 

tvoří převážně služby telekomunikací a radiokomunikací, dále nákup materiálu (tonerů do 

tiskáren), nákup softwarového vybavení (licence MS Windows a MS Office) a konzultační 

služby. 

 

Nákup materiálu byl čerpán celkem na 99,97 %, Rozpočet byl stanoven ve výši 5 616 tis. Kč, 

přičemž skutečnost činila 5 614,57 tis. Kč. Pro srovnání bylo v roce 2007 čerpání ve výši  

4 674,12 tis. Kč, z čehož vyplývá, že ve sledovaném roce došlo k navýšení výdajů  

o 940,45 tis. Kč.  

 

Z celkové částky na nákup materiálu byla na nákup drobného dlouhodobého hmotného 

majetku vyčleněna částka 3 664 tis. Kč, kdy skutečnost pak činila 3 663,41 tis. Kč.  

Stejně jako v minulých letech byla významná pozornost věnovaná zkvalitnění podmínek 

pro práci inspektorů. V průběhu roku tak bylo nakoupeno 131 notebooků, 101 LCD 

monitorů, 132 přenosných tiskáren, 2 počítače, 3 mobilní terminály na sběr údajů o majetku 

pro účely inventarizace, 147 brašen na notebooky a 86 kusů externích mechanik. 
 

Výdaje na nákup materiálu jinde nezařazeného byly čerpány v souladu s rozpočtem na 

99,96%. Stanovený rozpočet byl ve výši 1 952 tis. Kč, skutečnost činila 1 951,16 tis. Kč. 

Do těchto nákladů byly zahrnuty především tonery do tiskáren, v menší míře pak válce a 

další zařízení do tiskáren. V položce jsou dále započítány i menší částky za spotřební 

materiál a dále za drobné vybavení, jakým jsou např. síťové a propojovací kabely. 

 

Nákup služeb byl čerpán na 99,99%. Rozpočet byl stanoven ve výši 6 520 tis. Kč, skutečné 

čerpání pak bylo 6 519,28 tis. Kč. V roce 2007 bylo čerpání 3 743,99 tis. Kč. Zvýšení ve 

sledovaném roce oproti roku předchozímu je o 2 775,29 tis. Kč. V tomto překročení se 

odráží platby za již zmíněné služby telekomunikací a radiokomunikací a konzultační služby 

k softwaru, sítím apod. a jeho aktualizaci. 

 

Z toho náklady na služby telekomunikací a radiokomunikací byly čerpány ve výši  

3 934,84 tis. Kč; z toho konkrétně: na provoz pevných linek 565,16 tis. Kč, (oproti roku 

2007 došlo k úspoře 44,84 tis. Kč), na mobilní hlasové služby 1 035 tis. Kč, na úpravy 

programování ústředen 46,06 tis. Kč, na provozování internetu 558,09 tis. Kč, na datové 

služby 1 730 tis. Kč. K největšímu navýšení oproti roku 2007 došlo v nákladech na datové 

služby související s navýšením přenosové rychlosti ve virtuální privátní síti na 1 MBit/s. 

Uvedená rychlost je nezbytným předpokladem pro fungování nového kontrolního software 

Mercurius (zakoupen v roce 2007), běžícího na bázi terminálového provozu a vybavení 

Citrix.  

 

Náklady na ostatní nákupy byly čerpány na 100 %, přičemž plán byl stanoven ve výši  
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3 748 tis. Kč, skutečnost čerpání byla 3 748,78 tis. Kč. Z toho náklady na opravy a udržování 

činily 388,88 tis. Kč.  Z toho náklady na opravy ICT techniky byly ve výši 378,35 tis. Kč, 

Jednalo se o opravy kopírek, multifunkčních tiskáren, elektronického zabezpečovacího 

systému, ústředen. Na opravy objektů ICT pak bylo vynaloženo 10,53 tis. Kč.  

 

Výdaje na nákup programového vybavení do 60 tis.Kč činily 3 327,06 tis. Kč. Jednalo se 

zejména o nákup programového vybavení a licencí: 3 ks programu KODYS sloužícího k 

inventarizaci majetku, 100 licencí SW Audit-pro (pro auditování instalovaného 

softwaru na jednotlivých počítačích), licence společnosti Microsoft pro servery. Dále 

byla uzavřena 3 letá smlouva na trvalou podporu a licencování 250 ks operačních 

produktů vč. kancelářských aplikací MS Windows a MS Office vč. příslušných 

serverových aplikací. 

 

Ostatní nákupy nezařazené jinde měly stanoven rozpočet ve výši 33 tis. Kč, skutečnost pak 

činila 32,84 tis. Kč, tj. plnění na 99,52%. Celou položku tvořily výdaje na servisní 

softwarovou podporu. 
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V. Rozpočtová opatření    

V roce 2008 bylo celkem přijato šest rozpočtových opatření na základě změny rozpisu 

závazných ukazatelů rozpočtu resortu.  

 

Rozpočtové opatření č. 1 

Důvod: v návaznosti na dosaženou skutečnost v roce 2007 byly organizaci zvýšeny věcné 

výdaje celkem o 4 218  tis. Kč, z toho o 1 999 tis. Kč věcné výdaje a o 2 219 tis. Kč 

systémové neinvestiční výdaje 122 011 .  

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 2 

Důvod: na základě odsouhlasení žádosti, Ministerstvem financí dopisem č.j. 19/25 763/2008-

193 ze dne 2.7.2008, schválilo MPO zvýšení mzdových prostředků na platy o 418 tis. Kč,  

o 147 tis. Kč výdaje na povinné odvody pojistného a o 8 tis. Kč výdaje na tvorbu FKSP. 

Druh rozpočtového opatření: 3 

 

Rozpočtové opatření č. 3 

Důvod: změna konkrétních akcí u systémových výdajů sledovaných v ISPROFINu, 

Podprogram 122 011 Pořízení, obnova a provozování ICT u neinvestičních výdajů byl zvýšen 

o 1 790 tis. Kč a naopak podprogram 122 014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny 

byl  snížen o 1 790 tis.Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 4 

Důvod: jednorázové posílení rozpočtu 2008, které nemá vliv na rozpočtovou základnu roku 

2009. Zvýšení prostředků na platy o 2 100 tis.Kč, o 735 tis. Kč výdaje na povinné odvody 

pojistného a o 42 tis. Kč výdaje na tvorbu FKSP. 

Druh rozpočtového opatření: 3 

 

Rozpočtové opatření č. 5 

Důvod: změna konkrétních akcí u systémových výdajů sledovaných v ISPROFINu, 

Podprogram 122 011 Pořízení, obnova a provozování ICT u neinvestičních výdajů byl zvýšen o 

18 tis. Kč (systémové neinvestiční výdaje + 75 tis. Kč, systémové investiční výdaje – 57 tis. Kč), 

122 014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny byl  snížen o 18 tis.Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 6 

Důvod: na základě navýšení celkového rozpočtu o 1 500 tis. Kč, z toho zvýšení o 3 800 tis. Kč 

u výdajů v rámci podprogramu ISPROFIN celkem ( ± 2 300 tis. Kč) a o 1 500 tis. Kč u 

věcných výdajů. 

Podle druhů opatření: 

 - Druh rozpočtového opatření: 1 

                                  - zvýšení o 570 tis. Kč 

- Druh rozpočtového opatření: 3 

                                 - zvýšení o 930 tis. Kč 
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VI.  Používání platebních karet VISA 

 

Rozbor výdajů a příjmů dle výpisů z účtu č. 4247013004/2700 vedeného u UniCredit Bank 

CZECH Republic, a.s., pobočka Praha – Na Příkopě, období od 1. 1. 2008 do 31. 12. 2008 

 

 

Počáteční zůstatek účtu k 1. 1. 2008            Kč        0,- 

 

31. 1. 2008 - otevření účtu převodem finančních prostředků z výdajového účtu 829011/0710   

 

 Kč 100 000,- 

Vklad na účet 30.4.2008 Kč     3 000,- 

Poplatek za vydání VISA karty                                                         Kč     2 500,- 

Bankovní poplatky za rok 2008  Kč     2 397,41 

Úroky připsané v roce 2008 Kč           0,35 

Zůstatek  účtu k 21.12.2008 Kč   98 102,94 

 

     

16.12.2008 - převod finančních prostředků - zůstatku účtu na výdajový účet 829011/0710  

                 Kč    - 98 102,94  

 

 

Zůstatek účtu k 31.12.2008                 Kč       0,-         
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VII.  Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2008 

         viz. tabulka č.3  

 

Limit mzdových prostředků byl ČR - České obchodní inspekci stanoven rozpisem závazných 

ukazatelů (dopis MPO č.j.284/08/02300 ze dne 8.1.2008) ve výši 158 935 tis Kč, z toho 

prostředky na ostatní osobní výdaje (platby za provedené práce) 247 tis Kč, prostředky na 

platy pro stanovený limit 490 zaměstnanců - 156 689 tis. Kč (průměrný plat 26 648 Kč), 

prostředky na odstupné ve výši 1 999 tis. Kč. 

 

Rozpis závazných ukazatelů byl změněn rozpočtovým opatřením Ministerstva průmyslu a 

obchodu č. 2, dne 16.7.2008, č.j. 26723/08/02300. Tímto opatřením došlo ke změně 

závazných ukazatelů, byly navýšeny prostředky na platy o částku 418 tis. Kč, celkem 

prostředky na platy činily 157 107 tis. Kč. Počet zaměstnanců zůstal nezměněn (průměrný 

plat 26 719 Kč).  

 

Rozpočtovým opatřením MPO č. 4 ze dne 31.10.2008 (dopis č.j. 48215/08/02300) došlo 

k další úpravě  prostředků na platy. Změna rozpisu závazných ukazatelů byla realizována na 

základě dopisu Ministerstva financí ČR č.j. 19/87 363/2008-193 ze dne 29.10.2008, kterým 

byla odsouhlasena žádost MPO o rozpočtové opatření ve mzdové oblasti. Prostředky na platy 

byly tímto opatřením navýšeny o 2 100 tis.Kč 

 

Konečný limit mzdových prostředků pro rok 2008 byl stanoven ve výši 161 453  tis Kč, 

z toho prostředky na ostatní platby 247 tis. Kč, prostředky na platy 159 207 tis Kč, prostředky 

na odstupné 1 999 tis.Kč, limitní počet zaměstnanců 490. Mimo tyto prostředky bylo dopisem 

MPO ze dne 19.6.2008 č.j. 26723/08/02300 povoleno použití prostředků z rezervního fondu 

v roce 2008 v celkové výši 175 700 Kč na platy a 7 000 Kč na ostatní osobní výdaje. Celkově 

tedy bylo možné čerpat na prostředky na platy až do výše 159 382,7 tis. Kč, na ostatní osobní 

výdaje pak do výše 254 tis. Kč. 

 

V průběhu roku 2008 proběhla organizační změna na ústředním inspektorátu, kterou byla 

zrušena sekce řízení podpory kontroly a celkově se snížil stav vedoucích zaměstnanců na 

ústředním inspektorátu. Dále pak byla realizována organizační změna na Inspektorátu 

Jihočeském a Vysočina, kde došlo ke zrušení pracoviště v Táboře. V důsledku uvedených 

změn bylo vyplaceno 8 zaměstnancům odstupné. 

 

Čerpání limitu mzdových prostředků za rok 2008 činilo 160 126, 28 tis. Kč, z toho prostředky 

na platy byly čerpány ve výši 159 377,02 Kč, prostředky na ostatní osobní výdaje ve výši 

163,18 tis. Kč, odstupné ve výši 586, 07 tis. Kč, při průměrném přepočteném stavu 

zaměstnanců (skutečně pracujících) 466. Skutečný průměrný vyplacený plat na 1 zaměstnance 

tak činil 28 501 Kč.  
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VIII. Vyčíslení výdajů na zahraniční cesty a zhodnocení jejich přínosu 

 

Přehled zahraničních pracovních cest za rok 2008, kterých se účastnili interní zaměstnanci, 

zejména z oddělení zajišťování technické kontroly a oddělení právního a spolupráce s EU 

ústředního inspektorátu, příp. další pracovníci (je vyznačeno) 

 

Belgie, Brusel – WG for MS – Medical Devices 

Datum: 16.1.2008 

Účast: 2 zástupci ČOI 

Program: Setkání pracovní skupiny v rámci dozoru nad trhem v oblasti zdravotnických 

prostředků MSOG for medical devices 

 

Belgie, Brusel – Noise ADCO 

Datum: 22.1.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Setkání pracovní skupiny Noise (emise hluku) – výsledky tržního dozoru v EU 

 

Švýcarsko, Bern – WELMEC WG5 

Datum: 24.-25.1.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: 10. zasedání pracovní skupiny WG5 WELMEC – přístup k harmonizovaným 

normám 

 

Slovensko, Bratislava  – Twinningový projekt – Zavádění legislativy na poli měřících 

přístrojů (dále jen „měřící přístroje“) 

Datum: 5.- 8. 2. 2008 

Účast: 3 zástupci ČOI 

Program: Zavádění legislativy na poli měřících přístrojů. Jednání se členy projektu – 

zavádění, implementace 

 

Holandsko, Hague – Mítink členských států týkající se značení CE 

Datum: 14.-15.2.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Projednávání značení CE se zástupci členských států 

 

USA, Washington 

Datum: 10. – 16. 2. 2008 

Účast: 1 zástupce ČOI (Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha) 

Program: Mezinárodní konference o boji proti výrobě a distribuci zboží porušujícího některá 

práva duševního vlastnictví 

 

Slovensko, Bratislava  – Twinningový projekt – Měřící přístroje 

Datum: 24.-29.2.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Další jednání se členy projektu - implementace 

 

Německo, Wasserburg – Příhraniční spolupráce 

Datum: 28.-29.2.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 
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Program: Jednání přeshraniční pracovní skupiny při bavorském ministerstvu – bezpečnost 

výrobků 

 

Slovensko, Bratislava – Slovenská obchodní inspekce 

Datum: 11. – 12. 3. 2008 

Účast: 2 zástupci ČOI (ústřední ředitelka, ředitel Inspektorátu Středočeského a Hl. města 

Prahy  

Program: Spolupráce ČOI se Slovenskou obchodní inspekcí 

 

Slovensko, Bratislava  – Twinningový projekt – Měřící přístroje 

Datum: 18.-19.3.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Další jednání se členy projektu - implementace 

 

Rakousko, Saalfelden – Seminář 

Datum: 7. - 10.4.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Seminář o zamezení dovozu nebezpečných výrobků organizovaný generálním 

ředitelstvím celní unie při EK 

 

Polsko, Wisla – Příhraniční spolupráce 

Datum: 15.4.2008 

Účast: 3 zástupci ČOI (sekce ekonomiky ústředního inspektorátu, ředitel Inspektorátu 

Ústeckého a Libereckého, ředitelka Inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého) 

Program: Formy a způsoby spolupráce mezi Obchodní inspekcí v Polsku, na Slovensku a 

v ČR po vstupu do Schengenského prostoru 

 

Belgie, Brusel – ADCO LVD 

Datum: 16.4.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání skupiny ADCO LVD (elektrická zařízení nízkého napětí) – zjišťované 

nedostatky u výrobků uváděných na trh, legislativní pravidla 

 

Lucemburk - LVD mítink 

Datum: 17.4.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI  

Program: Mítink pracovní skupiny pro LVD při jednáních ADCO LVD – odstraňování 

legislativních problémů v dotčené oblasti 

 

Belgie, Brusel – ADCO CPD 

Datum: 8.5.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: 5. zasedání ADCO CPD (stavební výrobky) – výměna informací mezi zástupci 

členských států o problémech v dané oblasti, možnosti spolupráce 

 

Belgie, Brusel – ADCO PED 

Datum: 13.5.2008 

Účast. 1 zástupce ČOI 

Program: Seminář ADCO PED „tlaková zařízení“ – dozor a nedostatky v dané oblastí 
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Belgie - Brusel  - Konference na téma padělání a pirátství (High Level Conference on 

Counterfeiting and Piracy) 

Datum: 12. - 13.5.2008 

Účast:  2 zástupci ČOI 

Program: Prvky účinnějšího dozoru nad trhem, spolupráce mezi členskými zeměmi  

 

Belgie, Brusel – WG for MS – Medical Devices 

Datum: 21.5.2008 

Účast. 2 zástupci ČOI 

Program: Setkání pracovní skupiny v rámci dozoru nad trhem v oblasti zdravotnických 

prostředků MSOG for medical devices 

 

Slovensko, Bratislava  – Twinningový projekt – Měřící přístroje 

Datum: 10.-12.6.2008 

Účast: 3 zástupci ČOI 

Program: Další jednání se členy projektu - implementace 

 

Belgie, Brusel – ADCO ATEX 

Datum: 10. - 12.6.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: 9. zasedání ADCO ATEX (výrobky do prostředí s nebezpečím výbuchu) 

 

Maďarsko, Budapešť – Maďarská obchodní inspekce 

Datum: 17. – 20. 6. 2008 

Účast: 4 zástupci ČOI (ústřední ředitelka, ředitel sekce ekonomiky, ředitel Inspektorátu 

Středočeského a Hl. města Prahy, ředitelka Inspektorátu Jihomoravského a Zlínského) 

Program: Spolupráci obou orgánů v oblasti volného pohybu zboží a ochrany spotřebitele 

 

Slovensko, Bratislava  – Twinningový projekt – Měřící přístroje 

Datum: 25.-27.6.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Další jednání se členy projektu, závěrečná mise, vyhodnocení 

 

Slovensko, Bratislava – Kontrolní činnost zaměstnanců Inspektorátu v Praze 

Datum: 11. – 15. 8. 2008 

Účast: 4 zástupci ČOI (Inspektorát Středočeský a Hl. města Prahy) 

Program: Výkon kontrolní činnosti ve spolupráci se Slovenskou obchodní inspekcí 

 

Velká Británie, Londýn – ADCO LVD 

Datum: 10.-11.9.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání skupiny ADCO LVD (elektrická zařízení nízkého napětí) 

 

Belgie, Brusel – ADCO Noise 

Datum: 11.9.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání skupiny ADCO Noise (emise hluku) – příprava na předsednictví ČOI  

 

Belgie – Brusel -  Sweep on mobile phone content services: follow up meeting 11 

September 2008 
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Datum: 10. - 11.9.2008,  

Účast: 2 zástupci ČOI 

Program: Pracovní jednání účastníků projektu – telefonní poplatky účtované při Roamingu 

v členských státech EU 

 

Belgie, Brusel – ADCO LVD – projekt/grand „Sunbeds“ 

Datum: 15.-16.9.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program:1. pracovní meeting k mezinárodní dozorové akci „Sunbeds“ pořádané PROSAFE, 

E-MARS a LVD ADCO 

 

Belgie, Brusel – ADCO TOYS 

Datum: 17.9.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Pracovní schůzka skupiny ADCO hračky 

 

Belgie, Brusel – Školení EFTA/EEA 

Datum: 22.9.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Školení orgánů dozoru nad trhem ze zemí EFTA/EEA – nebezpečné výrobky, 

oznamování orgánům jednotlivých členských zemí 

 

Polsko, Niewodnik – Příhraniční spolupráce 

Datum: 26.9.2008 

Účast: 3 zástupci ČOI (sekce ekonomiky ústředního inspektorátu, ředitel Inspektorátu 

Ústeckého a Libereckého, ředitelka Inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého) 

Program: Prohloubení spolupráce mezi Obchodní inspekcí v Polsku s příhraničními 

inspektoráty v Česku – stanovení konkrétních akcí 

 

Dánsko, Kodaň – ADCO CPD 

Datum: 29.-30.9.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Setkání odborníků ve stavebním sektoru – spolupráci v rámci ADCo CPD 

 

Norsko – Oslo - Airlines´ Charges: Airlines´ calculation of taxes and fees – first meeting 
Datum: 29.9. – 1. 10. 2008  

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Pracovní schůzka zástupců orgánů podílejících se na grantovém projektu 

zaměřeného na kontrolu poplatků, které si účtují letecké společnosti a správci letišť. 

 

Belgie, Brusel – ADCO RCD 

Datum: 1.10.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Setkání pracovní skupiny ADCO rekreační plavidla – příprava na pořádání 

meetingu v Praze 

 

Belgie, Brusel – Mítink SOGS-MSG 

Datum: 1.10.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 
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Program: První meeting skupiny vyšších státních úředníků pro standardizaci a postupy 

posouzení shody v oblasti dozoru nad trhem 

 

Slovensko, Bratislava – Zasedání MARS 

Datum: 1.- 4.10.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání pracovní skupiny MARS pro spolupráci v oblasti regulace a politiky 

normalizace EHK OSN. 

 

Nizozemsko, Zwijndrecht – Projekt EU „Sunbeds“ 

Datum: 15.-16.10.2008 

Účast: 2 zástupci ČOI 

Program: 1. školení k praktickému výkonu kontroly v rámci projektu „Sunbeds“ PROSAFE, 

E-MARS a LVD ADCO, ke kterému se ČOI přihlásila 

 

Francie, Paříž – ADCO RCD 

Datum: 15.-17.10.2008 

Účast: 2 zástupci ČOI 

Program: Setkání pracovní skupiny ADCO rekreační plavidla – příprava na pořádání 

meetingu v ČR (pořádá ČOI v roce 2009) 

 

Malta, San Alton – WELMEC WG5 

Datum: 23.-24.10.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Mezinárodní pracovní konference WELMEC WG5 

 

Belgie, Brusel – ADCO PPE 

Datum: 4.11.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Setkání pracovní skupiny ADCO ochranné osobní prostředky 

 

Německo, Mnichov – Příhraniční spolupráce 

Datum: 6.11.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Jednání přeshraniční pracovní skupiny při bavorském ministerstvu – bezpečnost 

výrobků 

 

Belgie, Brusel – Společný projekt „Zdrhovadla a šňůry na dětských oděvech“ 

Datum: 12.11.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Společný projekt organizovaný EFTA - koordinace – ČOI účastna kontrolního 

projektu 

 

Belgie, Brusel – ADCO EMC 

Datum: 12. - 13.11.2008 

Účast: 2 zástupci ČOI 

Program: Zasedání pracovní skupiny ADCO EMC, ČOI – předání předsednictví dalšímu 

členskému státu 

 

Belgie, Brusel – Mítink SOGS-MSG (EU-China)  
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Datum: 21.11.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Výměna informací kompetentních institucí v oblasti dozoru nad trhem a dozorovým 

orgánem v Číně 

 

Bulharsko – Sofie – Konference ochrana práv duševního vlastnictví 

Datum: 26. – 29. 11.2008 

Účast: 2 zástupci ČOI 

Program: Problematika ochrany práv duševního vlastnictví – spolupráce států střední a 

východní Evropy při jejich ochraně. 

 

Belgie, Brusel – LVD ADCO 

Datum: 3.12.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Setkání pracovní skupiny pro LVD – odstranění technických bariér mezi USA a EU 

 

Belgie, Brusel – SOGS mítink 

Datum: 4.12.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Druhý meeting skupiny vyšších státních úředníků pro standardizaci a postupy 

posouzení shody v oblasti dozoru nad trhem – spolupráce mezi Evropským 

orgánem pro akreditaci, Evropskou komisí a EFTA 

 

Francie, Paříž - Cooperation Day of the ECC Network (4. 12. 2008), European 

Consumer Day (Conference on Consumer Protection) – Presidency Event – Evropské 

spotřebitelské centrum 
Datum: 3. - 6.12.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zlepšení spolupráce mezi Evropskými spotřebitelskými centry, zlepšení ochrany 

spotřebitele jako celku 

 

Belgie, Brusel – zasedání skupiny IRAG 

Datum: 9.12.2008 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Schválení a úpravy posledního návrhu dokumentu Pokyny pro hodnocení rizika 

v systému RAPEX 

 

 

Česká obchodní inspekce díky evropské a světové spolupráci vykonává množství 

mezinárodních aktivit. Kromě jiného je zajišťována implementace systému rychlé výměny 

informací v rámci evropského systému RAPEX.  

Dále jsou odborní pracovníci členy pracovních skupin jako např. ADCO komise pro LVD 

(elektrická zařízení nízkého napětí), hračky, rekreační plavidla, stavební výrobky, strojní a 

tlaková zařízení, prostředky osobní ochrany; pro oblast elektromagnetické kompatibility - 

skupina EMC, pro metrologii WELMEC. Předmětem jednání je především odstraňování 

legislativně-technických bariér při uvádění výrobků na jednotný trh, účinnější provádění 

dozoru vč. užší spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Všichni pracovníci se účastní 

pravidelných jednání a interaktivně on-line spolupracují v systému CIRCA. V rámci 

předmětných činností se ČOI rovněž aktivně zapojuje do některých dozorových akcí 

pořádaných průřezově celým jednotným trhem. Jednalo se, resp. jedná se o grantové projekty 
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spolufinancované Evropskou komisí např. SUNBEDS (kontrola solárií), letištních poplatků, 

telefonních poplatků, zdrhovadel a šňůr na dětských oděvech, tj. oblastí, kde může docházet 

k poškození zdraví spotřebitelů nebo jejich ekonomické újmě. 

Česká obchodní inspekce není, ve smyslu pořádání dotčených mítinků, jen pasivním členem, 

ale v roce 2008 došlo k uspořádání setkání zástupců ADCO pro problematiku 

elektromagnetické kompatibility v Praze. V následujících letech budou pořádány předmětné 

mítinky v oblasti rekreačních plavidel, strojních zařízení, výtahů, osobních ochranných 

prostředků a dalších.  

V rámci příhraničních setkání jsou organizovány mítinky se sousedními státy, hlavně 

s Německem, Polskem, Slovenskem a Maďarskem. V rámci dlouhodobé spolupráce jsou pak 

realizovány i konkrétní kontrolní projekty, na kterých participují zaměstnanci vybraných 

orgánů dozoru. Všechny tyto aktivity mají za úkol přispět k větší bezpečnosti a ochraně 

dalších zájmů spotřebitelů. 

ČOI také reprezentují zástupci v subkomisích WTO/TBT EHK OSN a  organizacích jako je 

PROSAFE, MARS. V rámci zasedání výboru GPSD (pozn. Směrnice o obecné bezpečnosti 

výrobku) network bylo dohodnuto, že i nadále budou probíhat kontroly zaměřené na aspekty 

obecné bezpečnosti výrobků a to v úzké spolupráci s celními orgány.  

Od začátku září minulého roku se Česká obchodní inspekce připojila k zajišťování aplikace 

Nového a globálního legislativního přístupu. Nová opatření, konkrétně Nařízení 764/2008, 

765/2008 a Rozhodnutí 768/2008, jež Komise předkládá, jsou konzultována a schvalována na 

úrovni výborů SOGS. Členem SOGS je i zástupce České obchodní inspekce.   

Celkově všechny účasti zástupců ČOI na zahraničních služebních cestách (viz výše) přispěly 

k lepší implementaci závazných evropských pravidel stanovených acquis communautaire a 

tím i k lepší ochraně zdraví a bezpečnosti spotřebitelů, resp. ochrany oprávněného zájmu. 

V neposlední řadě pak došlo k žádoucí reprezentaci České republiky na evropském poli.  
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IX. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního 

charakteru, nerealizovaných v roce 2008, včetně zdůvodnění těchto plateb 

 

 

S výjimkou průběžně placených záloh na dodávky energií a služeb byly poskytnuty jen 

zálohy na nákup pohonných hmot v celkové výši 200 tis. Kč a záloha na poštovní služby ve 

výši 10 tis. Kč. 
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X. Vyčíslení a okomentování prostředků příjmů zvláštního příjmového účtu státního 

rozpočtu podle evidence správní poplatků a pokut ve správním řízení 
 

ČOI provádí kontrolní činnost a ukládá a vybírá sankce ve správním řízení. Sankce udělené 

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, vymáhají finanční úřady. 

Ostatní sankce vymáhají celní úřady. V roce 2008 bylo na zvláštní příjmový účet státního 

rozpočtu z pokut uložených ve správním řízení odvedeno 31 183 140 Kč.  
 
Kromě pokut uložených ve správním řízení vč. příkazů na místě byly kontrolovaným 

fyzickým osobám ukládány blokové pokuty za porušení ust. zákona č. 64/1986 Sb., o České 

obchodní inspekci. Za rok 2008 pak bylo na účet příslušných celních úřadů převedeno celkem 

2 105 000,- Kč. 

 

Příjmy – zvláštní příjmový účet 

           v Kč 

A B C D E F G H 

zákon  2 0 0 8 zaplaceno převedeno na celkem 

číslo vykonatelno v pohledávkách  celkem  pohl.r.2007 FÚ/subjekt 19 účet 3754 

353/2003 63 000 65 000 26 000 2 000     26 000 

477/2001 307 500 298 000 210 000 0     210000 

22/1997 4 970 500 4 211 500 2 839 640 599 000 -250 000   2 589 640 

634/1992 22 485 000 22 025 500 19 773 000 0 -587 000   19 186 000 

64/1986 1 197 000 1 224 000 1 310 000 44 800     1310000 

102/2001 767 000 1 841 000 560 000 1 165 000 -270 000   290 000 

379/2005 1 745 000 1 750 000 361 500 8 000     361500 

321/2001 271 000 271000 539 400         

311/2006 8 583 000 8 951 000 1 700 000 555 000 -19 000   1 681 000 

příkazy na místě    
4 826 600 4 824 600 0 0 0 5 364 000 

mylné platby     269 000 0   -104 000 165 000 

celkem 40 389 000 45 463 600 32 413 140 2 373 800 -1 126 000 -104 000 31 183 140 

 

 
Legenda: 

B – součet pokut podle jednotlivých zákonů s vykonatelností v roce 2008 

C – pokuty evidované v pohledávkách celkem 

D – pokuty zaplacené v roce 2008 (s vykonatelností v roce 2008. případně dříve) 

E – ze sloupce D celkem - pokuty splacené z pohledávek evidovaných v roce 2007 

F – pokuty vrácené firmám 

G – převod částek na položku č. 19 (náklady řízení, chybně zaslané na účet pokut) 

H - celkový součet částek, jež zůstaly v bilanci ČOI za rok 2008 (po odečtení převodů dle F a G)  
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XI. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v roce 2008 

 

Vnější kontroly 

V roce 2008 proběhla kontrola z Úřadu pro ochranu osobních údajů se zaměřením na 

zpracování osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., a to z pohledu kamerových 

systémů – námitkové řízení bylo ukončeno v lednu 2009. Finančním úřadem pro Prahu 2 

bylo v srpnu 2008 provedeno místní šetření týkající se získání podkladů k hospodaření 

s jednou z nemovitostí ČOI, avšak kontrola nebyla zatím z důvodu probíhajícího soudního 

sporu s nájemcem nemovitosti uzavřena. Dále byla ČOI kontrolována Oblastním 

inspektorátem práce pro hl.m.Prahu a porušování pracovně právních předpisů nebylo u 

namátkově vybraných zaměstnanců zjištěno. Rovněž tak kontrola Pražské správy sociálního 

zabezpečení v části zaměřené na plnění povinností v důchodovém pojištění nezjistila 

nedostatky; zjištěné drobné případy nedoplatků resp. přeplatků v oblasti nemocenského 

pojištění a výplat jednotlivých dávek byly se zaměstnanci bezodkladně vyrovnány. 

Vnitřní kontrolní činnost a interní audit 

Vnitřní kontrolní činnost vykonávají vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení. Její 

zaměření a postup v případě zjištění porušení pracovních povinností zaměstnanců, jakož i 

hlášení mezních situací (okolnost při výkonu činnosti zaměstnance ČOI, při které došlo k jeho 

napadení nebo k pokusu o ovlivnění jeho nestrannosti), je nastaveno v interních předpisech. 

Základem pro řádné fungování vnitřních kontrolních mechanismů je průběžné vydávání a 

aktualizace vnitřních norem a je povinností vedoucích zaměstnanců seznamovat s nimi 

zaměstnance ve svých útvarech, k čemuž přispívá i zveřejňování norem a dalších významných 

písemností na Intranetu ČOI.  

Provádění interních auditů ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě, je v působnosti oddělní kontroly a vnitřního auditu, jehož činnost a zásady 

komunikace mezi auditory a auditovanými útvary, je upravena vnitřní směrnicí.  Závěry 

z interních auditů jsou projednávány na poradách vedení, v rámci nichž jsou v případě potřeby 

ukládány na základě doporučení útvaru interního auditu úkoly příslušným vedoucím 

zaměstnancům. Pro rok 2008 bylo plánováno 8 interních auditů a dále byly uskutečněny 2 

interní audity mimo schválený plán (mimořádné audity).   

Mimořádné audity reagují na aktuální potřeby managementu ČOI a v roce 2008 

byly zaměřeny na využívání výpočetní techniky na inspektorátech (zejména z pohledu 

vyhotovování kontrolních protokolů) a dále na odběr vzorků výrobků a postup u vzorků 

nevyhovujících.  Zjištění z auditů byla řešena v rámci porad vedení a závěry lze shrnout 

následovně: 

- audit využívání výpočetní techniky – bylo pozitivně hodnoceno zlepšení vybavení technikou 

pro práci v terénu, což se projevilo též v nárůstu počtu elektronicky zpracovaných kontrolních 

protokolů. Auditorská doporučení byla směrována do oblasti svěřování tohoto druhu majetku 

jednotlivým zaměstnancům. 

- audit odběru vzorků a postupu u vzorků nevyhovujících – jednalo se o velmi rozsáhlý a 

časově náročný audit, jehož výsledkem bylo kromě jiného zpracování nové interní směrnice 

pro odběry vzorků. Zjištěné nedostatky byly systémového charakteru, což nová směrnice 

napomůže odstranit. 
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Do plánu pro rok 2008 bylo zařazeno 8 auditů. Auditorská doporučení byla    v zásadě přijata, 

resp. vyústila v uložení úkolů jednotlivým vedoucím zaměstnancům. Zaměření a poznatky z 

auditů lze stručně uvést takto: 

- vnitřní kontrolní systém – audit se zaměřil na ověření dodržování zásad řídící kontroly na 

vybraném vzorku operací  - doporučení směřovala zejména do oblasti aktualizace některých 

interních norem a nastavení elektronického systému sledování úkolů  

- zabezpečení a ochrana majetku – předmětem auditu bylo ověřit stav zabezpečení 

jednotlivých objektů ČOI  (a to jak z pohledu požární signalizace, tak i elektronického 

napojení na pulty centralizované ochrany), pojištění majetku apod. – doporučeny byly 

zejména drobné změny v systému požární ochrany 

- agendy inspektorátů ČOI – v dodržování vybraných agend nebyly shledány nedostatky, ve 

vazbě na poznatky z řešení škodních případů bylo doporučeno upravit s tím související vnitřní 

předpis 

- provádění rozborů vzorků externími subjekty – audit konstatoval, že nastavený proces a 

komunikace mezi ČOI a externími zkušebními místy je funkční, doporučeno bylo přenastavit 

některé rámcové smlouvy 

- dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr a vybrané smlouvy o dílo – již v  průběhu 

auditu byly doporučeny (a přijaty) změny v evidování uzavíraných smluv a následně pak 

některé úpravy ve stávajícím systému oběhu písemností, souvisejících s auditovanou oblastí  

- služební mobilní telefony – audit byl zahájen dle plánu, jeho uzavření bylo posunuto na I. 

čtvrtletí roku 2009 

- autoremedury – audit se zaměřil na využívání ustanovení § 87 správního řádu, zjištění byla 

zobecněna a poskytnuta všem inspektorátům, aby se výskyt nesrovnalostí do budoucna 

eliminoval 

- drobný hmotný majetek – audit byl zahájen dle plánu, vzhledem k tomu, že se ukázalo jako 

vhodné zaměřit se i na pořizování tohoto druhu majetku a jeho inventarizaci v roce 2008, 

audit ještě probíhá   

 

Cílem oddělení kontroly a vnitřního auditu je působit průřezově ve všech oblastech činnosti 

ČOI a napomáhat zlepšování nastavených systémů. Proto se, kromě standardní auditorské 

činnosti, podílí na tvorbě a připomínkování vybraných interních norem, a zaměstnanci 

oddělení bývají členy rozličných pracovních skupin a komisí. Pro naplňování výše uvedeného 

cíle oddělení je nezbytné průběžné vzdělávání zaměstnanců oddělení - v roce 2008 to byla 

účast na seminářích a školeních zaměřených na: Metody analýz výdajů ze státního 

rozpočtu;  Finanční řízení a kontrola při čerpání rozpočtových prostředků EU; Workshop na 

téma kontroly falzifikátů; atd. Oddělení dále zpracovává roční zprávu o výsledních finančních 

kontrol a příslušné pasáže do dalších pravidelných zpráv. 
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XII. Vyčíslení převodu nevyčerpaných rozpočtových prostředků do rezervního fondu 

 

 

Počáteční stav k 1.1.2008 byl  20 240,22 Kč.  

Z toho: 20 240,22 Kč  - refundace zahraničního cestovného PROSAFE (Ing. Janíčková)  

                                       omylem zaslaná na účet rezervního fondu               

 

Příjem v roce 2008:  753 688,98 Kč z EU na Grant prodlužovacích přívodů  

                                     20 604,97 Kč z EU na Grant letištní poplatky 

 

 

Čerpáno v roce 2008:   773 929,20 Kč na Grant prodlužovacích přívodů  

                                     
Přesun do rezervního fondu vlastních prostředků v roce 2008 nebyl uskutečněn žádný. 

 

Příjem celkem:            774 293, 95 Kč  
 

 

Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2008 = 20 604,97 Kč. 

 

 
 
 
 


