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I. Česká obchodní inspekce 
 

Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) je organizační složka státu podřízená Ministerstvu 

průmyslu a obchodu. Byla zřízena zákonem ČNR č. 64/1986 Sb., o České obchodní inspekci. 

Z pohledu systematiky veřejných rozpočtů je zařazena v rozpočtové skupině 2, odd. 21, 

paragraf 2162. 

 

ČOI kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající výrobky a zboží na 

vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost, pokud podle zvláštních 

právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad. Kontrolní činnost ČOI je zaměřena 

zejména na dodržování povinností stanovených v zákoně o ochraně spotřebitele, obecnou 

bezpečnost výrobků, technické požadavky na výrobky, kontrolu kvality pohonných hmot, 

poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a ochranu fiskálních zájmů státu. 

V roce 2012 ČOI dozorovala zejména dodržování: 
 

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

- zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,  

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky včetně Nařízení EP 

a Rady č. 765, 764/2008/ES 

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

- zákona č. 145/2010 Sb., o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů 

- zákona č. 477/2001 Sb., o obalech 

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

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

- zákona č. 379/2005 Sb., o opatření k ochraně před škodami působenými tabákovými 

výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami 

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

a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), 

- zákona č. 676/2004 Sb., o povinném značení lihu 

- zákona č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých 

činností v oblasti cestovního ruchu 

 

Procesní předpisy upravující postup ČOI: 
 

- zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 

- zákon č. 552/1991 Sb., o státní kontrole 

- nařízení ES č. 764/2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování některých 

vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními 

předpisy na trh v jiném členském státě  

- nařízení ES č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem 

týkající se uvádění výrobků na trh 

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

V roce 2012 prošla Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) stabilizačním procesem, který 

spočíval v nastavení řídících a odborných procesů. S tím souvisela i postupná úprava 

vnitřních předpisů ČOI a to i na základě dílčích výstupů z projektu „Řízené dokumentace“ 

(novelizace vybraných řádů, opatření nebo směrnic ČOI). Organizačními změnami byly 

postiženy pouze mále úpravy v oblasti systemizace. Tím byly naplněny cíle, které směřovaly 

nejen ke zlepšení práce inspekce, zvýšení efektivity dozoru nad trhem, ale především zvýšení 

důvěry spotřebitelů a podnikajících subjektů v její činnost. 

 

Veřejným zájmem je nepochybně dobře fungující dozorový orgán prosazující zásady volného 

pohybu zboží, cílenou ochranu spotřebitele a fungování služeb.  

 

S ohledem na evropský koncept regulace veřejného zájmu a s ohledem na nutnou a nezbytnou 

spolupráci evropských dozorových orgánů v rámci harmonizované i neharmonizované sféry, 

byl prosazen do praxe model řízení, který lépe odpovídá náročným požadavkům kladeným na 

dozorový orgán. Současně využívá i principů, které jsou zakotveny v modelu Společného 

hodnotícího rámce (CAF), jenž byl navržen pro státní sektor. S využitím CAFu bylo zejména 

rozpracováno kritérium č. 5 – procesy a dokumentace ČOI a byl nastaven procesní způsob 

řízení. Předpokladem úspěchu řízení bylo tedy zavádění projektových metod řízení, 

zjednodušení všech procesů a vyloučení duplicitních administrativních řešení a dokumentů, 

které vytvářely věcnou i finanční zátěž podnikatelským subjektům a orgánu dozoru. 

 

Stejně jako i v minulých letech prováděla Česká obchodní inspekce plánované kontroly podle 

schváleného ročního Plánu projektů. Uvedený plán obsahoval jak kontroly zaměřené do 

oblasti obecné ochrany spotřebitele, tj. dodržování informačních povinností prodávaných 

výrobků a služeb, nekalých obchodních praktik, internetových obchodů, cestovních kanceláří, 

ochranu práv duševního vlastnictví a ochranu ekonomických zájmů spotřebitelů (např. splnění 

podmínek u spotřebitelských smluv, dále obecnou bezpečnost výrobků (zahrnující cca 70% 

nepotravinářského sortimentu výrobků na trhu). Do kontrolní činnosti byly také zahrnuty 

aspekty ochrany fiskálních zájmů státu (vybraná ustanovení zákona o spotřebních daní), jakož 

i environmentální problematiky (zákon o obalech, zákon o ovzduší, jakost prodávaných 

pohonných hmot atd.). Druhou část tvořily kontroly v oblasti plnění technických požadavků 

na výrobky před jejich uvedením na trh, příp. do provozu. Zde plnění uložených úkolů 

vycházelo jak z oficiálních informačních zdrojů (zejména z evropského výstražného 

informačního systému RAPEX, portálu ADCO skupin CIRCA včetně databáze ICSMS, 

podnětů ostatních dozorových orgánů a organizace PROSAFE), tak i z podnětů spotřebitelů 

resp. podnikajících subjektů, zpráv zveřejněných v médiích a dalších informací, které ČOI 

obdržela, příp. při kontrolní činnosti zjistila a pružně tak reagovala na aktuální problémy na 

trhu. Do třetí části byla zahrnuta činnost ČOI, která vyplývala ze zapojení orgánu dozoru do 

struktur EU, které s dozorem přímo souvisejí na úseku koordinace dozorových činností (dále 

viz zahraniční služební cesty).  
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Na základě komunitárních předpisů transponovaných resp. implementovaných do legislativy 

České republiky (ČR), resp. i přímo účinných (viz. Nový legislativní rámec – dále též „NLF“) 

upravující oblast ochrany spotřebitele a volného pohybu zboží, ČOI aktivně působila při 

zabraňování protiprávního jednání na vnitřním trhu ČR a EU při dodržování podmínek 

obchodování. V rámci evropské spolupráce (především v ADCO skupinách a Evropském 

sdružení PROSAFE) se ČOI zapojila do sedmi dozorových projektů a rozvíjela spolupráci 

i s příslušnými orgány sousedních států.  

 

Za rok 2012 tak ČOI provedla celkem 48 665 kontrol, z nichž ve 28,6 % (13 896 kontrol) 

byly zjištěny nedostatky. Z uvedeného počtu bylo 34 119 kontrol zaměřeno na dodržování 

zákona č. 634/1992 Sb., nedostatky byly zjištěny v 9 968 případech (29,2 %); 5 791 zaměřeno 

na dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, při kterých byly 

zjištěny nedostatky v 1 398 případech (24,1 %) a 2 999 kontrol zaměřených na dodržování 

zákona č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků, kdy nedostatky byly zjištěny ve 207 

případech (6,9 %).  

 

V souvislosti s činností Evropského spotřebitelského centra (dále též „ESC“) na ČOI se 

organizace zabývala rovněž i řešením problematiky přeshraničních spotřebitelských sporů. 

V roce 2012 zaznamenalo české ESC celkově 831 kontaktů se spotřebiteli, což znamenalo 

cca 10% nárůst v počtu případů, v nichž spotřebitelům přímo pomáhalo smírnou mimosoudní 

cestou řešit jejich spotřebitelské spory s obchodníky z jiných zemí EU, Norska a Islandu. 

Kromě přímé asistence spotřebitelům a informačně-poradenské činnosti v oblasti 

spotřebitelských práv na evropském trhu se ESC ve spolupráci se zahraničními partnery v 

uvedených zemích (síť ESC) věnovalo rovněž řadě aktivit ve prospěch posílení vnitřního trhu 

EU, jako například informační akci o právech cestujících na evropských letištích, vydání 

užitečných tipů pro fanoušky cestující na evropské fotbalové mistrovství v Polsku 

a olympijské hry v Londýně či průzkumu služeb a cen lyžařských areálů v 26 zemích Evropy.  

 

Veškeré aktivity ČOI konvergovaly k zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele, resp. 

oprávněného zájmu (pozn. života, zdraví, majetku, přírodního prostředí) v rámci vnitřního 

trhu EU. V oblasti výrobků pro spotřebitele byla kontrolní činnost zaměřena především na 

výrobky z třetích zemí. Z pohledu výrobkových skupin se jednalo zejména o hračky 

a výrobky pro děti, elektrická zařízení nízkého napětí, strojní zařízení, stavební výrobky a 

další. Ve spolupráci s celními orgány byla (a je) ČOI zapojena do systému posuzování 

výrobků před propuštěním do volného oběhu dle evropské metodiky TAXUD. 

 

V roce 2012 bylo odebráno celkem, mimo pohonné hmoty, 236 typů výrobků, z nichž jako 

nevyhovující legislativním požadavkům bylo hodnoceno 115 typů výrobků. Celkové výdaje 

na rozbory vzorků výrobků (bez pohonných hmot) tak představovaly částku 968,79 tis Kč. 

 

Čerpání rozpočtových položek 5169 a 5199 ovlivnil mimo jiné i příjem podání od 

spotřebitelské a podnikatelské veřejnosti. V roce 2012 bylo přijato 23 116 podání, což je proti 

roku 2011 nárůst o 13,4 %. Na některé z nich musela ČOI reagovat nejen odběrem vzorků 
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výrobků, ale i zajištěním provedení jejich posouzení (analýzy), aby tak mohla být učiněna 

nezbytná opatření k zajištění zejména bezpečnosti občanů a ochrany veřejného zájmu.  

Na čerpání položek (5169 a 5199) měl podíl i evropský výstražný systém RAPEX, který 

slouží jako systém rychlého varování před nebezpečnými spotřebitelskými výrobky mezi 

členskými státy EU. Potvrzení nesplnění legislativně-technických podmínek u příslušného 

výrobku, stejně tak oznámení výrobku do systému, je podmíněno odběrem vzorku výrobku 

a ověření nebezpečnosti odbornou analýzou/hodnocením rizik. 

V návaznosti na uvedený systém prováděla ČOI monitorování trhu, kdy zjišťovala případný 

výskyt nebezpečných výrobků oznámených do systému jinými členskými státy a rovněž 

vyhledávala i výrobky, které by mohly představovat riziko pro spotřebitele nebo jiné chráněné 

atributy.  Česká obchodní inspekce oznámila Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za loňský 

rok 14 notifikací. Evropská Komise v roce 2012 vydala 1960 notifikací podle čl. 12 GPSD. 

Z tohoto počtu notifikací bylo České obchodní inspekci adresováno celkem 1501 notifikací, 

tj. průměrně cca 125 notifikací měsíčně. Oproti předchozímu roku došlo ke zvýšení o 25%.  

Významnou část výdajů za rozbory vzorků tvořily výdaje na sledování a monitorování jakosti 

pohonných hmot (dále jen „PHM“) u čerpacích stanic (v celkové výši 41 240,91 tis Kč). 

Kontroly jakosti PHM byly prováděny plošně na celém území ČR dle celoročního 

harmonogramu odběrů (v souladu s vyhláškou č. 133/2010 Sb.) a operativně na základě 

podání spotřebitelů. Vzorky odebíralo všech 7 inspektorátů ČOI. Odebráno bylo celkem 3 172 

vzorků všech pohonných hmot (benzinů, nafty, LPG, CNG, Etanolu E85, FAME a 

směsného paliva) jejichž jakost byla kontrolována v akreditované laboratoři. Legislativním 

požadavkům na jakost neodpovídalo 98 vzorků, to je 3,1% celkového odebraného množství. 

 Získané výsledky jsou podkladem pro  zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu zasílanou 

orgánům EU.   

 

Výše uvedené skutečnosti budou představovat hlavní činnosti ČOI i v roce 2013. Významně 

tak bude zatěžována výdajová stránka rozpočtu organizace. Z dalších aktivit s ohledem na 

kontrolní činnost z pohledu zatížení rozpočtu budou i nadále, stejně tak jako ve sledovaném 

roce, patřit výdaje za rozbory odebraných vzorků, využití služeb soudních znalců, přizvaných 

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

posudky, protokoly apod.), školení pro inspektory před kontrolními akcemi, výdaje na 

pohonné hmoty služebních vozidel. Rozhodnou položkou budou i cestovní výdaje zejména na 

zahraniční pracovní cesty (zastoupení ČOI v ADCO skupinách, budou realizovány i 

zahraniční cesty do nově založených institucionálních složek EU na úrovni Generálního 

ředitelství podniků a průmyslu (DG Enterprise and Industry), bude navrženo zajištění jednoho 

zasedání PROSAFE. Budou pokračovat společné projekty s dozorovými orgány EU (včetně 

zapojení do projektů SWEEP). I nadále bude zajišťována a rozvíjena činnost ESC.  
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II. Plnění příjmů 
 

Příjmy pro rok 2012 byly stanoveny na částku 31 590 tis. Kč. V průběhu roku 2012 byly navýšeny 

o 14 000 tis. Kč a to k 26. 10. 2012 rozpočtovým opatřením č. 6, na konečných 45 590 tis. Kč. Tato 

částka byla překročena o 12 746,73 tis. Kč, to je o 27,96 % a celkové příjmy činily 58 336,73 tis. 

Kč. V porovnání s rokem 2011 byly příjmy ve sledovaném roce vyšší o 5 520,07 tis. Kč. 

Nejvýznamnější položku v příjmové části rozpočtu tvořily přijaté sankční platby za pokuty 

uložené ve správním řízení jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí 

vydaných ve správním řízení (vedených na inspektorátech). Výše přijatých pokut činila 

41 776,65 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2011 došlo k nárůstu o 5 614,50 tis. Kč.  

Další významnou položku příjmové části představovaly příjmy za náhrady nákladů řízení ve 

smyslu ust. § 79 odst. 8 správního řádu, ve výši 9 669,21 tis. Kč, což představuje ve srovnání 

s rokem 2011 pokles o 1 240,59 tis. Kč.  

Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly 

požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2012 plněny ve 

výši 2 176,66 tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve výši 113,73 tis. Kč. Dodatečné 

náhrady nákladů vynaložených v minulých letech, kterými nebylo možno kompenzovat 

výdaje, činily 431,81 tis. Kč.  

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 275 tis. Kč byly získány 

prodejem 9 osobních automobilů a výpočetní techniky.  

Zbývající příjmy ve výši 105,26 tis. Kč byly tvořeny nevysokými částkami za přijaté jistoty, 

úroky z prodlení, za náhrady škod způsobených zaměstnanci, ostatními příjmy jinde 

neuvedenými a neidentifikovanými příjmy.  

Z rezervního fondu  bylo celkem převedeno 2 208,45 tis. Kč. Tyto finanční prostředky byly 

použity na úhradu nákladů vyplývajících ze zapojení ČOI do unijních grantů a na činnost 

Evropského spotřebitelského centra (dále jen „ESC“). 

Podrobnější údaje k plnění příjmů jsou v tabulce na následující straně. 
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Příjmy k 31. 12. 2012 v Kč 

Súč Položka Aúč Popis 
Rozpočet 

upravený 
Roční plnění 

%   

plnění 

222 1361   daňové příjmy 0,00 12 000,00   

222 2111 1 příjmy za poskytnutí informací 0,00 2 670,00   

222 2111   příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 2 670,00   

222 2132 0 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a částí 1 199 000,00 1 199 457,38 100,04% 

222 2132   celkem položka: 2132 1 199 000,00 1 199 457,38 100,04% 

222 2141 0 příjmy z úroků 500,00 564,67 112,93% 

222 2141   příjmy z úroků 500,00 564,67 112,93% 

222 21   příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem 1 199 500,00 1 202 692,05 100,27% 

222 2212 0 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení 35 090 000,00 41 776 650,00 119,06% 

222 2212 1 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení 0,00 0,00   

222 2212   sankční platby přijaté od jiných subjektů 35 090 000,00 41 776 650,00 119,06% 

222 22   přijaté sankční platby a vratky transferů 35 090 000,00 41 776 650,00 119,06% 

222 2310 0 příjmy z prodeje neinvestičního majetku 20 500,00 30 100,00 146,83% 

222 2310   příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku 20 500,00 30 100,00 146,83% 

222 2322 0 přijaté pojistné náhrady 0,00 260,00   

222 2322   přijaté pojistné náhrady 0,00 260,00   

222 2324 0 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-předchozí roky 0,00 431 807,20   

222 2324 1 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-refundace rozborů 1 500 000,00 2 176 663,95 145,11% 

222 2324 2 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náhrady nákladů řízení - § 79 odst. 8 

zák.č. 500/2004 Sb. 
7 780 000,00 9 669 210,00 124,28% 

222 2324 3 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-zničené zboží, skladované zboží 0,00 113 732,00   

222 2324 4 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- škody 0,00 34 076,00   

222 2324 5 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- přefakturace nákupu vzorku 0,00 0,00   

222 2324   přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 9 280 000,00 12 425 489,15 133,90% 

222 2328 0 neidentifikované příjmy 0,00 200,00   

222 2328 1 neidentifikované příjmy - účet 3754 0,00 54 850,00   

222 2328   neidentifikované příjmy 0,00 55 050,00   

222 2329 0 j.n. ostatní nedaňové příjmy-jistoty 0,00 62 850,00   

222 2329 1 j.n. ostatní nedaňové příjmy-úroky z prodlení, soudní výlohy 0,00 42 288,65   

222 2329 4 j.n. ostatní nedaňové příjmy-neuvedené jinde 0,00 118,00   

222 2329   ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 105 256,65   

222 23   příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy 9 300 500,00 12 616 155,80 135,65% 

222 3113 1 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 275 500,00   

222 3113   příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku 0,00 275 500,00   

222 31   kapitálové příjmy  0,00 275 500,00   

222 4132 0 převody z ostatních vlastních fondů - (cz-6ol5) 0,00 245 283,00   

222 4132   převody ostatních vlastních fondů 0,00 245 283,00   

222 4135 0 převody z fondu organizačních složek státu 0,00 2 208 447,73   

222 4135   převody z rezervních fondů OSS 0,00 2 208 447,73   

222 41   neinvestiční přijaté transfery 0,00 2 453 730,73   

celkem 45 590 000,00 58 336 728,58 127,96% 



 

 

9 

 

III. Vyhodnocení efektivnosti neinvestičních a investičních výdajů 

k upravenému rozpočtu 2012 a ke skutečnosti roku 2012 

 

Schválený rozpočet výdajů pro rok 2012 byl stanoven ve výši 266 810 tis. Kč, upravený 

rozpočet byl ve výši 281 226 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 282 842,21 tis. Kč, tj. 100,57 % 

upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 283 799,17 Kč, to znamená čerpání 

z rezervního fondu ve výši 2 208 447,73 Kč, zapojením do příjmů přes účet přijatých dotací, 

nespotřebované výdaje ve výši 364 723,06 Kč. Z toho věcné výdaje činily 81 303,05 tis. Kč a 

investiční výdaje 6 582,83 tis. Kč.  

Ve sledovaném roce došlo oproti předchozímu roku k poklesu skutečného čerpání výdajů 

o 2 952,56 tis. Kč (r. 2011 – skutečnost činila 285 794,77 tis. Kč).  

V roce 2012 ČOI na účet rezervního fondu organizace obdržela 3 170 486,67 Kč, uvolněno bylo  

2 208 447,73 Kč na úhradu nákladů spojených s činností ESC a na granty hrazené ze zdrojů 

Evropské unie (dále jen „EU“). Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2012 byl ve výši 1 426 971,61 

Kč.  

Mzdové prostředky celkem 149 155 tis. Kč byly čerpány na 99,98 %. Z toho upravený 

rozpočet na platy byl stanoven ve výši 148 214 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 148 212,70 tis. 

Kč. 

Pro ostatní platby za provedenou práci byl upravený rozpočet ve výši 941 tis. Kč, vykázané 

čerpání ve výši 916,93 tis. Kč (z toho ostatní osobní výdaje 845,97 tis. Kč, odstupné 70,96 tis. 

Kč). Pro mzdové náhrady byl upravený rozpočet ve výši 183 tis. Kč, vykázané čerpání ve výši 

182,37 tis. Kč. 

Čerpání věcných výdajů činilo 99,99 % konečného rozpočtu.  

Konečný rozpočet dotčených výdajů byl stanoven ve výši 81 310,94 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání 

činilo 81 303,05 tis. Kč. Konečný rozpočet byl hrazen převodem finančních prostředků 

z rezervního fondu na úhradu nákladů na provoz ESC a grantů spolufinancovaných z EU 

v celkové hodnotě 2 208,45 tis. Kč bez převodu do FKSP. Upravený rozpočet byl čerpán na 

102,07 %.  

Na nákup materiálu celkem bylo čerpáno 99,97 % konečného rozpočtu. Konečný rozpočet 

byl ve výši 5 426,21 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 5 424,64 tis. Kč. Oproti roku 2011 došlo 

na tomto seskupení položek k nárůstu o 13,99 tis. Kč. 

Z toho na nákup ochranných pomůcek (dle interní směrnice ČOI) bylo čerpáno 7,64 tis. Kč, 

jednalo se o montérky, pracovní obuv a rukavice.  

Na knihy, učební pomůcky a tisk bylo vydáno 390,29 tis. Kč. Největší položku tvořilo 

zajištění on-line přístupu do databáze technických norem pro kontrolní účely v částce 200 tis. 

Kč. 
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Na drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo vydáno 2 920,08 tis. Kč, oproti roku 2011, kdy 

bylo vydáno 2 659,70 tis. Kč, došlo k nárůstu o 260,38 tis. Kč. 

Z toho ve sledovaném roce byl nakoupen ostatní dlouhodobý hmotný majetek za celkem 

97 665,20 Kč.  

Jednalo se např. o USB modemy nebo flash paměti, nábytek a kancelářská křesla. Dále o 

kovový nábytek a regály, prodlužovací kabely, varné konvice nebo směrové cedule. 

Ve sledovaném roce byl nakoupen drobný dlouhodobý hmotný majetek v celkovém objemu 

2 475 255,- Kč, kdy největší část byla tvořena 87 ks zakoupených notebooků značky Dell pro 

kontrolní pracovníky (v hodnotě 2 275 920,- Kč). Dále bylo zakoupeno 20 ks přenosných 

tiskáren v celkové hodnotě 142 152,- Kč. Zbývající část tvořila např. pračka, lednice, skříně 

(4ks), kancelářské židle (3ks) a fotoaparát v úhrnné částce 57 183,- Kč. 

Nákup materiálu jinde nezařazený, byl čerpán ve výši 2 106,63 tis. Kč, v roce 2011 bylo 

čerpání 2 493,19 tis. Kč, to představuje úsporu 386,56 tis. Kč. Výdaje na nákup kancelářských 

potřeb a materiálu byly ve výši 756,65 tis. Kč, materiál pro služební auta byl čerpán ve výši 

37,75 tis. Kč, nádobí bylo nakoupeno za 1,06 tis. Kč, čistící a úklidové prostředky 98,75 tis. 

Kč, na evidované doklady 0,05 tis. Kč, na nákup vzorkovnic 340,35 tis. Kč, nákup materiálu 

pro objekty 52,14 tis. Kč. Na nákup tonerů bylo vydáno celkem 807,94 tis. Kč a za drobný 

materiál ICT bylo vydáno 11,94 tis. Kč. 

Úroky a ostatní finanční výdaje - kurzové rozdíly činily v roce 2012 celkem 34,82 tis. Kč, 

jednalo se převážně o kurzové ztráty při zahraničních služebních cestách.  

Nákup vody, paliv a energie - upravený rozpočet byl stanoven ve výši  4 942,42 tis. Kč, 

přičemž skutečné čerpání činilo 4 939,95 tis. Kč (99,95 % konečného rozpočtu). Oproti roku 

2011 došlo ke snížení čerpání na seskupení položek 515, a to o 760,57 tis. Kč. Největší pokles 

představují náklady na pohonné hmoty a maziva a to o 544,86 tis. Kč oproti roku 2011. 

Celkem byly v r. 2012 pohonné hmoty a maziva čerpány ve výši 1 888,19 tis. Kč. Na tomto 

poklesu se podílelo větší množství odebraných vzorků pohonných hmot (srov. 3172 v roce 

2012, oproti 2303 v roce 2011), kdy vyhovující odebrané kontravzorky byly načerpány do 

služebních vozidel. Další úspora vznikla u nákladů na plyn ve výši 62,44 tis. Kč, čerpání bylo 

552,72 tis. Kč. Na teplo bylo čerpáno 1 151,31 tis. Kč. Naopak se zvýšily náklady u vody, 

kdy v roce 2011 bylo čerpáno 213,86 tis. Kč a v roce 2012 241,04 tis. Kč, což je nárůst 

o 27,18 tis. Kč. Spotřeba elektrické energie v roce 2012 byla ve výši 1 106,70 tis. Kč, tj. o 

191,21 tis. Kč méně než v roce předchozím. 

Nákup služeb, konečný rozpočet byl celkem čerpán na 100,00 %. Celková výše upraveného 

rozpočtu byla 57 440,49 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 57 682,96 tis. Kč a čerpání 

bylo ve výši 57 681,74 tis. Kč. V roce 2011 bylo čerpáno na nákup služeb 51 201,02 tis. Kč, 

to je ve sledovaném roce nárůst o 6 480,07 tis. Kč. Tento nárůst způsobilo navýšení čerpání za 

rozbory vzorků PHM, kdy bylo odebráno 3 172 vzorků (r. 2011 – 2 303 vzroků). Služby pošt 

činily 523,26 tis. Kč. Služby telekomunikací a radiokomunikací činily 3 658,05 tis. Kč, 
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z těchto služeb připadly výdaje na pevné linky 338,97 tis. Kč, na mobilní hlasové služby 

870,84 tis. Kč a na datové služby (mobilní, VPN a internet) 2 448,23 tis. Kč.  

Služby peněžních ústavů byly čerpány v celkové výši 764,07 tis. Kč. Hlavní položku tvořilo 

povinné pojištění vozidel za škodu způsobenou jejich provozem, havarijní pojištění 

služebních vozidel a pojištění elektroniky (notebooky, přístroj na měření solárií apod.). Na 

nájemné bylo vynaloženo celkem 532,19 tis. Kč. Největší položku představovalo nájemné 

prostor pracoviště Inspektorátu Moravskoslezského a Olomouckého v Olomouci, dále se 

jednalo zejména o pronájem parkovacích míst pro služební vozidla. Na konzultační, 

poradenské a právní služby bylo ve sledovaném roce vydáno 2 459,81 tis. Kč, oproti roku 

2011, kdy bylo vydáno 1 304,52 tis. Kč, tak výdaje vzrostly o 1 155,29 tis. Kč. Konkrétně se 

jednalo o právní služby za zastupování ve složitých pracovně právních sporech a sporech o 

nájemné a přípravu nadlimitní veřejné zakázky za rozbory vzorků pohonných hmot.  

Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2012 vynaloženo celkem 734,16 tis. Kč, 

z toho na zvyšování odborné kvalifikace a ostatní odborné kurzy a semináře 399,69 tis. Kč 

a na výuku cizích jazyků 334,47 tis. Kč. Vzdělávání zaměstnanců ČOI bylo zaměřeno na 

zvyšování odborné kvalifikace kontrolních pracovníků, proškolení ostatních odborných 

pracovníků z důvodů změn zákonů a dalších právních předpisů (např. oblast účetnictví a 

rozpočtu, mzdová oblast, archivnictví apod.). A dále na zlepšení jazykové vybavenosti 

pracovníků, která je základní podmínkou pro úspěšný dozor nad jednotným trhem EU vč. 

spolupráce s ostatními dozorovými orgány členských zemí EU.  

Na nákup služeb jinde nezařazených bylo čerpání v roce 2012 ve výši 49 010,20 tis. Kč, za 

stejné období loňského roku bylo čerpání ve výši 43 529,09 tis. Kč, to představuje nárůst 

o 5 481,11 tis. Kč. Z toho na stravné bylo čerpáno 1 574,50 tis. Kč, na úklid 648,48 tis. Kč, na 

ostrahu 702,21 tis. Kč, služby výrobní povahy (kopírování, výroční zpráva apod.) 375,67 tis. 

Kč, na zničení falz 29,54 tis. Kč, na data z médií 187,72 tis. Kč, na služby nevýrobní povahy 

(elektronické podpisy zaměstnanců) 650,07 tis. Kč, na zdravotní péči 158,12 tis. Kč, na revize 

77,65 tis. Kč, na překlady 20,03 tis. Kč, na platby za rozbory jakosti vzorků pohonných hmot 

41 240,91 tis. Kč (nárůst o 7 883,62 tis. Kč oproti r. 2011), za platby ostatních rozborů 

 968,79 tis. Kč, poplatky za TV a rozhlas 14,31 tis. Kč, na servis výtahů 116,50 tis. Kč, 

poplatky ke stravnému 2,59 tis. Kč, na revize osobních aut 100,76 tis. Kč, nákup tiskopisů 

3,62 tis. Kč, poplatek k CCS kartám 11,49 tis. Kč, zajištění osvětové a informační kampaně 

s tématem ochrany spotřebitele 120 tis. Kč. Na služby ICT k hardware  641,12 tis. Kč a na 

služby k software (technická podpora personálního systému Odysea, účetního systému EIS 

JASU, ASPI, spisové služby GINIS) 1 366,12 tis. Kč. 

Pro ostatní nákupy byl stanoven rozpočet ve výši 12 312 tis. Kč, upravený rozpočet byl ve výši 

10 046,31 tis. Kč, konečný rozpočet 11 209,95 tis. Kč, přičemž skutečnost činila 11 207,94 tis. Kč. 

V roce 2011 bylo čerpání ve výši 13 283,45 tis. Kč. Meziroční čerpání tak bylo nižší o 2 075,51 

tis. Kč. Z toho opravy a udržování byly čerpány ve výši 5 222,25 tis. Kč. Opravy strojů a 

zařízení byly ve výši 121,17 tis. Kč, opravy a údržba služebních aut ve výši 717,47 tis. Kč 

(nižší o 117,9 tis. Kč oproti r. 2011), na běžné opravy a údržbu budov bylo čerpáno 295,26 tis. 

Kč. Na velké opravy objektů bylo vynaloženo celkem 3 850,43 tis. Kč, jednalo se o opravu 
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havarijního stavu střechy v Ostravě, výměnu oken a opravu kanalizace v  budově Štěpánská 

15, Praha. Na opravy výpočetní techniky (zejména multifunkční stroje, přenosné tiskárny, 

telefonní ústředny) bylo čerpáno z této položky 237,92 tis. Kč.  

Na programové vybavení se čerpalo 882,85 tis. Kč, jednalo se pravidelnou splátku v rámci 

uzavřené smlouvy Enterprise Agreement za licence společnosti Microsoft (Office 

a Windows). V roce 2011 bylo čerpání ve výši 5 403,91 tis. Kč, což představuje pokles 

o 4 521,06 tis. Kč. 

Schválený rozpočet výdajů na cestovné byl stanoven ve výši 4 586 tis. Kč, a konečný rozpočet byl 

4 680,83 tis. Kč, celkové čerpání v roce 2012 bylo ve výši 4 680,83 tis. Kč, tj. 100 % 

konečného rozpočtu, resp. 120,07 % upraveného rozpočtu. Nárůst čerpání rozpočtu oproti 

roku 2011 byl o 172,22 tis. Kč. Na nárůstu měly podíl zahraniční služební cesty nezbytné pro 

zajištění činnosti ČOI v rámci evropských organizacích a orgánech. Z toho v roce 2012 

z celkových nákladů cestovného činily náhrady vnějšího řízení částku 125,37 tis. Kč, jízdné 

1 073,11 tis. Kč, stravné 1 814,59 tis. Kč, nocležné 109,68 tis. Kč a zahraniční cestovné 

1 558,08 tis. Kč.   

Náklady na pohoštění byly čerpány na 99,48 % upraveného rozpočtu. V komparaci s rokem 

2011 byly výdaje na položce vyšší o 11,44 tis. Kč, a tedy celkově v roce 2012 bylo čerpáno 

384,22 tis. Kč. Jednalo se zejména o zajištění občerstvení pro účastníky mezinárodního 

meatingu ADCO RTTE, dále účastníky školení ICSMS, zástupce Maďarského dozorového 

orgánu, zahraničních návštěv ESC a dalších návštěv vedení ČOI i jednotlivých inspektorátů. 

Účastnické poplatky na konference byly čerpány ve výši 37,79 tis. Kč, jednalo se 

o konference pořádané evropskými orgány na téma aplikace Nařízení Řím I a Řím II a novou 

legislativu v oblasti ochrany spotřebitele. 

Výdaje související s neinvestičními nákupy dosáhly v roce 2012 výše 922,18 tis. Kč a byly 

čerpány na 99,96%.Zaplacené sankce byly 7,07 tis. Kč. Položku představující náklady na 

soudní řízení, které byly ve výši 77,36 tis. Kč, věcné dary 15,79 tis. Kč a náklady na nákup 

vzorků, které oproti roku 2011 vzrostly o 237,77 tis. Kč, na 821,96 tis. Kč. V nárůstu se 

projevil vyšší počet odebraných vzorků pohonných hmot. 

Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy, z toho platby daní a poplatků byly čerpány 

ve výši 108,06 tis. Kč – jednalo se zejména o nákup dálničních známek na služební vozidla, a 

sankce jiným rozpočtům (pokuty) byly čerpány ve výši 6 tis. Kč. 

Náhrady mezd v době nemoci byly v roce 2012 vyplaceny ve výši 977,73 tis. Kč. 
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Rozpočet výdajů pro rok 2012 

 

k 31.12.2012  
upravený 
rozpočet 

konečný 
rozpočet  

celkové 
plnění/čerpání 

rozpočtu 
čerpání 

*čerpán RF; 1) čerpány nespotřebované nákupy    v Kč    v Kč    v Kč    v % 

Běžné výdaje         

501- 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za pr.práci * 149 338 000,00 150 019 690,00 149 312 003,00 99,53% 

z toho  5011 Platy zaměstnanců  *               148 214 000,00 148 801 450,00 148 212 703,00 99,60% 

           5021 Ostatní osobní výdaje  *             870 000,00 964 240,00 845 970,00 87,73% 

           5024 Odstupné 71 000,00 71 000,00 70 959,00 99,94% 

           502 mezisoučet celkem 941 000,00 1 035 240,00 916 929,00 88,57% 

           5051 Náhrady mezd 183 000,00 183 000,00 182 371,00 99,66% 

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem * 50 751 000,00 50 989 168,00 50 752 297,00 99,54% 

z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení * 37 317 000,00 37 492 125,00 37 328 193,00 99,56% 

          5032 Pojistné na zdravotní pojištění *      13 434 000,00 13 497 043,00 13 424 104,00 99,46% 

          

513 - Nákup materiálu 5 174 378,00 5 426 208,56 5 424 639,69 99,97% 

z toho 5132 Ochranné pomůcky 7 680,00 7 680,00 7 640,56 99,49% 

          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk * 388 836,00 390 287,81 390 285,21 100,00% 

          5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 2 920 362,00 2 920 362,00 2 920 080,20 99,99% 

          5139 Nákup materiálu j.n. * 1 857 500,00 2 107 878,75 2 106 633,72 99,94% 

          

514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 real.kurz.ztráty 34 816,00 34 816,00 34 815,26 100,00% 

          

515 - Nákup vody, paliv a energie 4 942 422,00 4 942 422,00 4 939 948,67 99,95% 

z toho 5151 Voda 241 298,00 241 298,00 241 036,97 99,89% 

          5152 Pára 1 152 001,00 1 152 001,00 1 151 306,94 99,94% 

          5153 Plyn 552 970,00 552 970,00 552 715,72 99,95% 

          5154 Elektrická energie 1 107 650,00 1 107 650,00 1 106 697,85 99,91% 

          5156 Pohonné hmoty a maziva 1 888 503,00 1 888 503,00 1 888 191,19 99,98% 

          5157 Teplá voda     0,00 0,00% 

          

516 - Nákup služeb * 57 440 495,00 57 682 964,98 57 681 742,58 100,00% 

z toho 5161 Služby pošt 523 577,00 523 577,00 523 264,00 99,94% 

          5162 Služby telekomunikací a  radiokom. * 3 652 509,00 3 658 897,48 3 658 045,42 99,98% 

          5163 Služby peněžních ústavů 764 085,00 764 085,00 764 067,08 100,00% 

          5164 Nájemné * 508 470,00 532 220,00 532 191,60 99,99% 

          5166 Konzultační, poradenské a práv. sl. 2 459 820,00 2 459 820,00 2 459 814,00 100,00% 

          5167 Služby školení a vzdělávání * 724 130,00 734 163,50 734 159,70 100,00% 

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

          5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce) 48 807 904,00 49 010 202,00 49 010 200,78 100,00% 

     

517 - Ostatní nákupy 10 046 313,00 11 209 951,75 11 207 943,76 99,98% 

z toho 5171 Opravy a udržování 1) 4 857 526,00 5 222 249,06 5 222 248,50 100,00% 

          5172 Programové vybavení 882 863,00 882 863,00 882 855,25 100,00% 

          5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) * 3 898 460,00 4 680 834,49 4 680 834,49 100,00% 

          5175 Pohoštění 386 210,00 386 210,00 384 217,21 99,48% 

          5176 Účastnické poplatky na konference * 21 254,00 37 795,20 37 788,31 99,98% 

          5179 Ostatní nákupy j.n.   0,00 0,00% 
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518 - Poskytnuté zálohy 0,00 0,00 0,00 0,00% 

z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. organiz.   0,00 0,00% 

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

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

     

519 - Výdaje související s neinv. nákupy 922 516,00 922 516,00 922 179,15 99,96% 

z toho 5191 Zaplacené sankce  7 071,00 7 071,00 7 070,60 99,99% 

          5192 Poskytn.neinv.přísp. a náhrady  77 390,00 77 390,00 77 361,00 99,96% 

          5194 Věcné dary 15 790,00 15 790,00 15 790,00 100,00% 

          5195 Odvod za ZTP     0,00 0,00% 

          5199 Výdaje souvis. s neinv. nák. j.n. 822 265,00 822 265,00 821 957,55 99,96% 

     

534 - Neinvestiční převody vlastním fondům 1 484 000,00 1 479 373,50 1 474 858,00 99,69% 

z toho 5342 Neinvestiční převody  FKSP 1 484 000,00 1 479 373,50 1 474 858,00 99,69% 

          5344 Neinv. převody vl. rezervním fondům      0,00  0,00% 

          5345 Neinvestiční převody vl. rozpočt. účt.      0,00  0,00% 

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

          

536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy 114 060,00 114 060,00 114 058,30 100,00% 

 z toho 5361 Nákup kolků     0,00   

           5362 Platby daní a poplatků 108 060,00 108 060,00 108 058,30 100,00% 

           5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00% 

          

542 - Náhrady placené obyvatelstvu 978 000,00 978 000,00 977 726,00 99,97% 

z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci 978 000,00 978 000,00 977 726,00 99,97% 

5909 Ostatní neinvestiční výdaje     0,00  0,00% 

     

Běžné výdaje celkem 281 226 000,00 283 799 170,79 282 842 211,41 99,66% 

z toho věcné výdaje                                79 653 000,00 81 310 939,29 81 303 053,41 99,99% 

 Kapitálové výdaje         

611-Pořízení nehmotného investičního majet. 3 154 821,00 3 154 821,00 3 140 561,30 99,55% 

612 - Pořízení hmotného investičního majetku 3 458 179,00 3 458 179,00 3 442 266,00 99,54% 

z toho 6121 Budovy, haly, stavby 264 880,00 264 880,00 249 600,00 94,23% 

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

          6123 Dopravní prostředky 1 601 120,00 1 601 120,00 1 601 120,00 100,00% 

          6125 Výpočetní technika 1 592 179,00 1 592 179,00 1 591 546,00 99,96% 

          6126 Projektová dokumentace 0,00 0,00 0,00 0,00% 

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

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

Investiční výdaje podprogram 122011 4 747 000,00 4 747 000,00 4 732 107,30 99,69% 

podprogram 122014                                  1 866 000,00 1 866 000,00 1 850 720,00 99,18% 

Investiční výdaje celkem         6 613 000,00 6 613 000,00 6 582 827,30 99,54% 

Výdaje celkem 287 839 000,00 290 412 170,79 289 425 038,71 99,66% 
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Vyhodnocení čerpání nákladů na činnost Evropského spotřebitelského centra 

V souvislosti s delimitací Evropského spotřebitelského centra (dále též „ESC“) na ČOI se 

organizace zabývala rovněž i řešením problematiky přeshraničních spotřebitelských sporů. 

V roce 2012 zaznamenalo české ESC celkově 831 kontaktů se spotřebiteli, což představuje 

cca 10% nárůst v počtu případů, v nichž spotřebitelům přímo pomáhalo smírnou mimosoudní 

cestou řešit jejich spotřebitelské spory s obchodníky z jiných zemí EU, Norska a Islandu. 

Kromě přímé asistence spotřebitelům a informačně-poradenské činnosti v oblasti 

spotřebitelských práv na evropském trhu se ESC ve spolupráci se zahraničními partnery 

v uvedených zemích (síť ESC) věnovalo rovněž řadě aktivit ve prospěch posílení vnitřního 

trhu EU, jako například informační akci o právech cestujících na evropských letištích, vydání 

užitečných tipů pro fanoušky cestující na evropské fotbalové mistrovství v Polsku 

a olympijské hry v Londýně či průzkumu služeb a cen lyžařských areálů v 26 zemích Evropy. 

 

Činnost ESC je financována na základě rozpočtu stanoveného Evropskou komisí 

a schváleného MPO s tím, že 50% nákladů je hrazeno z rozpočtu EU a 50% + veškerá DPH 

z rozpočtu ČOI.   

Náklady na platy byly čerpány ve výši 1 349,96 tis. Kč, na ostatní osobní náklady (dále jen 

„OON“) 204,64 tis. Kč. Zákonné odvody činily 527,76 tis. Kč. Čerpání z položky 5136 ve 

výši 9,82 tis. Kč bylo reprezentováno nákupem odborné literatury. Služby telekomunikací 

a radiokomunikací byly pro potřeby ESC čerpány ve výši 0,68 tis. Kč. Tato částka zahrnuje 

platby za pevné telefonní linky a mobilní služby. Za pronájem ploch, na kterých byly 

umístěny informační stánky, se vyčerpala částka 33,25 tis. Kč. Na vzdělávání bylo využito 

14,07 tis. Kč. Na zpracování brožované podoby výroční zprávy za rok 2011 bylo vynaloženo 

4,2 tis. Kč. Na propagační předměty, grafické práce a další podobné položky, které pomáhaly 

informovat spotřebitele, bylo vynaloženo 340,09 tis. Kč. 

V rámci 14 zahraničních a 3 tuzemských služebních cest bylo za cestovné uhrazeno 172,22 tis. Kč, 

37,79 tis. Kč bylo vynaloženo na konferenční poplatky. 
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Vyhodnocení čerpání investičních výdajů 

Na systémové investiční výdaje byly rozpisem závazných ukazatelů  rozpočtu pro rok 2012 České 

obchodní inspekci vyčleněny prostředky o objemu 6 000 tis. Kč, a tyto prostředky byly navýšeny 

o 589 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 8 a o 24 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 10. Celková 

částka na kapitálové výdaje pro rok 2012 tedy činila 6 613 tis. Kč. Tato částka byla rozdělena na 

investiční akce podprogramu č. 122 014 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny“ ve výši 

1 866 tis. Kč a na podprogram č. 122 011 „Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO“ částka 

4 747 tis. Kč. Investiční prostředky byly čerpány na 99,54%.  

V roce 2011 byly čerpány investiční prostředky ve výši 5 870,19 tis. Kč, ve sledovaném roce tak 

došlo k nárůstu předmětných výdajů o 712,64 tis. Kč. 

 

Výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu v letech 2009 – 2012 

Rok 2009 2010 2011 2012 

 Kapitálové výdaje         

611  -Pořízení nehm. Inv. Majetku - progr.vybavení 3 431,95 1 903,12 1 809,98 3 140,56 

612 - Pořízení hmotného investičního majetku 5 929,01 4 958,46 4 060,21 3 442,27 

z toho 6121 Budovy, haly, stavby 2 214,44 233,66 0 249,6 

          6122 Stroje, přístroje a zařízení 1 801,10 0 344,29 0 

          6123 Dopravní prostředky 0 3 624,82 2 274,73 1 601,12 

          6125 Výpočetní technika 1 913,47 1 099,98 1 441,20 1 591,55 

          6126 Projektová dokumentace 0 0 0 0 

          6141Poskytnuté investiční příspěvky 0 0 0 0 

          6130 Pozemky 0 0 0 0 

Kapitálové výdaje celkem 9 360,96 6 861,58 5 870,19 6 582,83 
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IV. Vyhodnocení výdajů účelově určených na financování 

programu reprodukce majetku vedeného v informačním systému 

programu financování (EDS/SMVS) v roce 2012 
 

Účelově určené výdaje byly čerpány v Kč takto: 

Isprofin RP N á z e v 
Schválený 

rozpočet 

Upravený 

rozpočet 

Čerpání od 

počátku 

roku 

122011 6111 Programové vybavení 2 100 000,00 3 154 821,00 3 140 561,30 

122011 6125 Výpočetní technika 0 1 592 179,00 1 591 546,00 

122011 celkem: 2 100 000,00 4 747 000,00 4 732 107,30 

122014 6121 Budovy, haly, stavby 3 900 000,00 264 880,00 249 600,00 

122014 6123 Dopravní prostředky 0 1 601 120,00 1 601 120,00 

122014 celkem: 3 900 000,00 1 866 000,00 1 850 720,00 

Celkem systémové výdaje: 6 000 000,00 6 613 000,00 6 582 827,30  

 

 

Podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO systémové 

investiční výdaje 

 

Rozpočtová položka 6111 – Programové vybavení 

1. Mercurius Grant  397 521,- Kč 

2. Mercurius rozšíření  332 100,- Kč 

3. Licence webové stránky   75 600,- Kč 

4. SW redakční systém  120 000,- Kč 

5. Varonis                         1 788 140,30 Kč 

6. Technické zhodnocení SW 427 200,- Kč 

-------------------------------------------------------- 

Celkem                3 140 561,30 Kč 

 

1. Grant spotřebitelská podání EK - SW -TZ Mercurius 

V návaznosti na požadavek Evropské komise (dále jen „EK“) na implementaci 

Doporučení Komise ze dne 12. 5. 2010 o používání harmonizované metodiky pro 

klasifikaci a hlášení stížností a dotazů spotřebitelů (2010/304/EU) a následně přiznaný 

grant poskytnutý EK, byla realizací rozšířením a úpravou kontrolně databázového systému 

Mercurius, řešena kompatibilita a jednotnost výstupů (resp. vstupů) dat o spotřebitelských 

stížnostech a dotazech přijatých Českou obchodní inspekcí s požadavky systému 

Rozšíření a úprava kontrolně databázového systému Mercurius v souladu s požadavky 

Evropské komise (část spotřebitelských podání). 
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provozovaného EK. Systém provozovaný EK následně soustřeďuje a vyhodnocuje data 

předaná jednotlivými členskými státy v dané oblasti. Realizací došlo i k dalšímu rozšíření 

možnosti třídění dat a statistického vyhodnocování problémů vyskytujících se v tržní síti. 

Uvedené přispělo i k efektivnějšímu plánování zaměření kontrol.Rozšíření a úprava 

kontrolně databázového systému Mercurius v souladu s požadavky Evropské komise. 

Systém sjednocuje data z členských států, rozšiřuje třídění dat a statistické vyhodnocování 

problémů v tržní síti. Využití pro efektivnější plánování kontrol. 

 

Cena: 397 521,- Kč 

 

2. Mercurius Rozšíření 

Rozšíření funkcionalit systému – převod kontrolního softwaru Mercurius na AIS 

(agendový informační systém) v rámci ISZR přidáním modulu umožňujícího přistupovat 

k ISZR pod agendou, která se vztahuje k zákonu, o ČOI a tím získávat údaje potřebné při 

kontrolách. 

 

ČOI, v rámci svých pravomocí, je oprávněna získávat referenční údaje od kontrolovaných 

osob. Ustanovením § 5 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění 

pozdějších předpisů je orgánům veřejné správy dána možnost využívat referenční údaje 

obsažené v příslušných základních registrech, a to aniž by byla ověřována jejich 

správnost. Současně je však stanovena povinnost nepožadovat poskytnutí těchto údajů od 

třetích osob s výjimkou stanovených případů. Citované ustanovení zbavuje občany 

povinnosti dokládat orgánům veřejné moci některé skutečnosti, které jsou reprezentovány 

referenčními údaji v základních registrech. Z tohoto důvodu bylo nezbytné implementovat 

do současného kontrolního softwaru modul, který umožnil požadované referenční údaje ze 

základních registrů získávat. 

 

Dále došlo k rozšíření funkcionalit celého systému dle požadavků vyplývajících ze 

současného užívání (např. v oblasti evidence pokut, falz atd.) 
 

Cena: 332 100,- 

 

3. Licence webové stránky 
Stávající redakční systém webových stránek byl zastaralý a uživatelsky nevyhovoval 

současným podmínkám ČOI. Stránky upravoval externí subjekt. Pořízení nového, 

moderního redakčního systému, resp. licence tohoto systému zajistilo, že kompletní 

správa webu vč. úpravy struktury jednotlivých stránek je plně vyhovující aktuálním 

potřebám ČOI a může být plně administrována interními kapacitami ČOI.  
 

Cena: 75 600,- 

 

4. SW redakční systém 

Viz předchozí bod. Pořízení nového redakčního systému - SW pro ČOI zajistilo plně 

vyhovující systém pro současné potřeby České obchodní inspekce. Odstranilo nutnost 

využívat služeb externího subjektu v této oblasti. 

 

Cena: 120 000,-  
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5. Varonis  

Zlepšení činnosti ČOI v oblasti IT, přímé zvýšení zabezpečení ukládaných dat před 

možným zneužitím. Zjednodušení a zrychlení správy nestrukturovaných dat v rámci 

Active direktory ČOI. 

 

V rámci již dlouhého užívání informačního systému v ČOI se rozrůstají nestrukturovaná 

data a vymykají se kontrole. Vzhledem k tomu, že přístup k uživatelským datům vyžaduje 

poměrně časté změny, většinou se dříve nastavená oprávnění k přístupu k těmto datům 

neruší. Uživatelům se tak v průběhu času hromadí stále více a více přístupových 

oprávnění. V současné době již nešlo jednoduše zjistit, kdo a k jakým datům přistupuje, 

ani identifikovat nadbytečná oprávnění a vlastníky dat čímž vzniká možnost 

nekontrolovaného úniku informací. Nasazením jednoho modulů softwaru Varonis bylo 

dosaženo nápravy tím, že tento software shrnuje informace o uživatelích, oprávněních, 

datech a přístupových událostech z adresářů a souborových serverů. Získané informace 

jsou podrobeny sofistikované analýze, která ukazuje podrobné informace o užívání dat a 

určuje oprávněné přístupy k těmto datům. Současně pro další zvýšení bezpečnosti byl 

nasazen modul ošetřující únik informací přes zavedeného poštovního klienta MS 

Exchange. 

 

Cena: 1 788 140,30 Kč 

 

 

6. Technické zhodnocení SW 

Jednalo se o rozšíření spisové služby GINIS tak, aby ČOI naplnila zákonné požadavky. 

Došlo k rozšíření o modul časového razítka, e-spisovny a elektronického skartačního 

řízení. 

 

Cena: 427 200,- Kč 

 

Rozpočtová položka 6125 – Výpočetní technika 

1. Blade server   368 395,- 

2. Technické zhodnocení sítě 217 452,- 

3. Kopírovací stroje   191 235,- 

4. Multifunkční tiskárny  814 464,- 

-------------------------------------------------------- 

Celkem            1 591 546,- 

 

1. Blade server a zálohovací pásková jednotka 2012 

Česká obchodní inspekce provozovala celkem 20 serverů v rámci serverovny 

ústředního inspektorátu. V roce 2011 byl zahájen proces virtualizace těchto serverů. 

Některé dosud samostatně běžící servery mimo virtuální prostředí byly již po záruce a 

některé dokonce i za hranicí životnosti. Byly také napájeny ze samostatných záložních 

zdrojů UPS. Tyto servery přinášely vysoké nároky, zejména na elektrickou energii. 
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Rovněž obnova článků baterií záložních zdrojů byla ekonomicky neúnosná. Nákupem 

dalšího serveru určeného k virtualizaci, došlo ke snížení počtu fyzických serverů a tím 

ke snížení nároků na spotřebu energie, efektivnějšímu využívání nového hardwaru a 

ke snížení investičních nákladů do budoucna v rámci další obnovy hardwaru. 

 

Cena: 368 395,- Kč 

 

2. Technické zhodnocení sítě 

Upgrade sítové infrastruktury pomocí nákupu nových switchů s rychlostí přenosu 10GB/s a 

 nahrazení starého firewallu novým. V páteřní síti ústředního inspektorátu ČOI byly již 

morálně i fyzicky zastaralé switche, které neodpovídaly svou rychlostí přenosů 

současným požadavkům pro provoz. Z  investičních prostředků došlo k nákupu a 

instalaci 2 nových ks switchů, programovatelných a zajišťujících plnou kompatibilitu 

s ostatními prvky sítě. 

 

Cena: 217 452,- Kč 

 

3. Kopírovací stroje 

S ohledem na stav a morální zastarání používaných zařízení, kdy náklady na provoz, 

opravy a údržbu stávajících zařízení byly nerentabilní (ceny opravy téměř převyšovaly 

cenu nových zařízení) došlo k nákupu 4 velkých multifunkční zařízení zajišťující 

tiskové a další služby. Novými zařízeními bylo dosaženo žádoucí finanční úspory 

v oblasti nákladů na tisk, energie, opravy i údržbu. 

Cena: 191 235,- Kč 

 

4. Multifunkční tiskárny 

Česká obchodní inspekce provozuje multifunkční tiskárny, z nichž řada byla již za 

hranicí životnosti, funkcionalita neodpovídala soudobým požadavkům a cena jejich 

oprav dosahovala více jak 60% ceny nových tiskáren. V roce 2011 a 2012 byla 

provedena analýza tiskového řešení, jejímž cílem byla optimalizace počtů a vlastní 

výkonnosti jednotlivých multifunkčních tiskáren dle potřeb jednotlivých útvarů ČOI. 

V rámci této analýzy bylo doporučeno nahradit staré již neekonomické tiskárny 

novými, schopnými plnit současné potřeby tisku, skenování a kopírování. Nákupem 

14 ks multifunkčních tiskáren pokračoval proces optimalizace vycházející ze 

zpracované analýzy. Spolu s dodávkou multifunkčních tiskáren byl dále požadován 

OCR software umožňující přímý převod skenovaných dokumentů do editovatelných 

formátů, zejména formátu MS Word, MS Excel, pro snazší a efektivnější práci 

s elektronickými dokumenty v rámci ČOI. 
 

Cena: 814 464,- Kč 
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Podprogram 122 014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systémové 

investiční výdaje 

 

 Rozpočtová položka 6121 – Budovy, haly, stavby 
 

1. Plošina Brno   249 600,- Kč 

 

1. Plošina Brno 

Ve vstupním průjezdu výše uvedené budovy je schodiště na patrovou podestu 1.NP. 

Toto schodiště tvořilo překážku a bránilo bezbariérovému přístupu veřejnosti, zejména 

osob s omezenou schopností pohybu. Dle znění vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných 

technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb osobami s 

omezenou schopností pohybu a orientace je povinností vlastníka, resp. organizační 

složky státu s právem hospodaření k budově vytvořit podmínky pro možnost 

bezbariérového přístupu tělesně postižených občanů apod. a to vybudováním 

příslušného technologického zařízení – schodišťové plošiny s manuálním ovládáním. 

Realizace rovněž naplnila jeden z dílčích cílů Usnesení vlády ze dne 14. 7. 2004 č. 706. 

 

Cena: 249 600,- Kč 

 

 

Rozpočtová položka 6123 – Dopravní prostředky 
 

1. Obnova vozového parku v roce 2012  1 601 120,- Kč 

 

1. Obnova vozového parku v roce 2012 

Česká obchodní inspekce provozuje 52 služebních vozidel. Z toho dvě vozidla Škoda 

Fabia combi, rok výroby 2003, resp. 2006, celkový počet ujetých km 180 000, resp. 

184 000; jedno vozidlo Škoda Fabia, rok výroby 2001, počet ujetých km 150 000 a 

jedno vozidlo Škoda Superb, rok výroby 2003, celkový počet ujetých km 265 000. 

Další udržování těchto vozidel v provozu přinášelo vysoké nároky na údržbu, rovněž i 

jejich provoz byl z ekonomického hlediska nehospodárný. Obměnou vozového parku 

– nákupem 4 nových vozidel Škoda Octavia s naftovými motory umožnilo mj. využití 

nezávadných kontrolních vzorků nafty (v současnosti jsou téměř všechna vozidla se 

zážehovými motory). Nákupem tak došlo ke snížení nákladů na provoz a údržbu 

vozového parku ČOI, stejně tak ke zvýšení bezpečnosti přepravovaných zaměstnanců.   

Cena: 1 601 120,- Kč 

 

Celkové čerpání investičních prostředků na podprogram 122 011 bylo 4 732 107,30 Kč. 

 

Celkové čerpání investičních prostředků na podprogram 122 014 bylo 1 850 720,-Kč 
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V.  Rozpočtová opatření 
 

V roce 2012 bylo přijato celkem 10 rozpočtových opatření na základě změny rozpisu 

závazných ukazatelů rozpočtu rezortu. 

 

Rozpočtové opatření č. 1 

Na základě usnesení vlasy č. 178/2012 ze dne 21. března 2012, došlo ke snížení 

rozpočtu výdajů o 11 000 tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 2 

Na základě usnesení vlasy č. 159/2012 ze dne 14. března 2012, došlo k navýšení 

neinvestičních výdajů o  70 tis. Kč. Částka určena na částečné pokrytí nákladů 

spojených se zajištěním předávání informací pro monitorování a řízení veřejných 

financí u dotčených vybraných účetních jednotek. 

Druh rozpočtového opatření: 3 

 

Rozpočtové opatření č. 3 

Na základě žádosti provedlo MPO v rámci programu 122 011 přesun částky 2 034 tis. Kč 

z podprogramu „122 014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny“ 

do podprogramu „122 011 Pořízení a obnova a provozování ICT systému řízení 

MPO“.  

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 4 

Navýšení rozpočtu o 3 000 tis. Kč na provedení rozborů vzorků PHM. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 5 

Navýšení rozpočtu o 1 000 tis. Kč na opravu střešního pláště objektu Ostrava - 

Třebovice. 

Druh rozpočtového opatření: 3 

 

Rozpočtové opatření č. 6 

Navýšení výdajů o 20 253 tis. Kč, z toho 18 500 tis. Kč bylo přiděleno na rozbory 

vzorků PHM, 1 094 tis. Kč na pokrytí zvýšených nákladů při kontrolách na PHM, 36 

tis. Kč na pokrytí vyšších výdajů za jízdné při kontrolách výskytu metanolu a 123 tis. 

Kč na pokrytí nákupů kanystrů a bezpečnostních pásek. O 500 tis. Kč byla navýšena 

částka na nákup kancelářských potřeb a tonerů. V souvislosti s tímto navýšením, byla 

navýšena i strana příjmů a to o částku 14 000 tis. Kč.  

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 7 

Převod z položky ostatní osobní výdaje ve výši 1 182 tis. Kč a odstupné ve výši 

936 tis. Kč do položky platy zaměstnanců, platy byly tedy navýšeny o 2 118 tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 3 
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Rozpočtové opatření č. 8 

Navýšení výdajů o částku 1 682 tis. Kč z toho na neinvestiční výdaje 1 093 tis. Kč 

a na podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO činilo 

589 tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 9 

Převod finančních prostředků z platů zaměstnanců na položku mzdové náhrady ve 

výši 183 tis. Kč.  

Druh rozpočtového opatření: 3 

 

Rozpočtové opatření č. 10 

Navýšení investičních prostředků na podprogram 122 011 ve výši 24 tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 1 
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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. 2012 do 31. 12. 2012 

Počáteční zůstatek účtu k 1. 1. 2012                     Kč                  0,- 

31. 1. 2012 - otevření účtu převodem finančních prostředků z výdajového účtu 829011/0710   

 

Zůstatek účtu k 31. 12. 2012                 Kč                    0,-         

 

Vklad na účet 2. 2. 2012 Kč 100 000,- 

 

Poplatek k platební kartě 29. 2. 2012 Kč 2 500,- 

 

Platba kartou za hotel ZSC 17. 8. 2012 Kč 3 390,81 

 

Platba kartou za ubytování 5. 9. 2012 Kč 2 633,41 

 

Vrácená platba za ubytování, zrušená ZSC 4. 10. 2012 Kč + 2 505,19 

 

Platba kartou za ubytování 16. 11. 2012 Kč 4 587,89 

 

Převod fin. prostředků na výdajový účet  19. 12. 2012 Kč 88 793,08 

 

Poplatky za změnu dispozic 21. 12. 2012 Kč 600,- 
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VII. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2012 

 

Rozpočet výdajů rok 2012 

Čerpání k 31.12.2012   v tis. Kč 

Čerpání z RF a NN ** 

Upravený 

rozpočet 

Čerpání 

rozpočtu 
čerpání v % 

Běžné výdaje    

501- 2 Platy zaměstnanců a OON** 149 338,- 149 312,00   99,98 

 z toho:  5011 Platy zaměstnanců 148 214,- 148 212,70 100,00 

              5021 Ostatní osobní výdaje **                    870,-        845,97   97,24 

              5024 Odstupné          71,-             70,96   99,94 

              5051 Mzdové náhrady        183,-        182,37   99,66 

 

         viz. tabulka č.3  

 

Limit mzdových prostředků byl České obchodní inspekci stanoven rozpisem závazných 

ukazatelů (dopis MPO  č.j.1312/12/02300 ze dne 6. 1. 2012) ve výši 149 338 tis Kč, 

z toho prostředky na ostatní osobní výdaje (platby za provedené práce) ve výši  2 052 tis 

Kč,  prostředky na platy pro stanovený limit 472 zaměstnanců  146 279 tis Kč (průměrný 

měsíční plat 25 826 Kč), prostředky na odstupné ve výši 1 007 tis. Kč. 

K 1. 1. 2011 byla v  ČOI realizována organizační změna, kterou byla přehodnocena 

činnost jednotlivých organizačních útvarů ČOI  včetně potřeby personálního obsazení, 

zároveň byl  snížen počet pracovních (funkčních) míst celkem o 40. K uvedenému datu 

došlo ke snížení prostředků na platy o 10%, toto snížení prostředků na platy bylo v ČOI 

realizováno snížením počtu pracovních míst. Snížený rozpis prostředků na platy byl 

stanoven i pro rok 2012. ČOI  pro rok 2012 opět stanovila počet pracovních míst 432 

(průměrný měsíční plat 28 217 Kč). 

Rozpis závazných ukazatelů byl na základě žádosti  ČOI po vyčíslení potřeb prostředků na 

rok 2012 změněn rozpočtovým opatřením Ministerstva průmyslu a obchodu č. 7 ze dne  

29. 11. 2012 (čj. 46931/12/02300). Tímto opatřením došlo ke změně závazných ukazatelů ve 

smyslu snížení prostředků na ostatní osobní výdaje o částku 1 182 tis. Kč. Dále bylo 

realizováno snížení prostředků na odstupné o částku 936 tis. Kč. Celkem došlo ke snížení 

o 2 118 tis. Kč. O tuto částku byly navýšeny prostředky na platy zaměstnanců, které po 
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této úpravě činily celkem 148 397 tis. Kč (průměrný měsíční plat při plánovaném počtu 

zaměstnanců 432 vzrostl na 28 626 Kč). 

Rozpis závazných ukazatelů byl dále změněn rozpočtovým opatřením MPO č. 9 ze dne 

14. 12. 2012 (čj. 49274/12/02300), kterým došlo  ke snížení prostředků na platy o 183 tis. 

Kč. Jednalo se o částku, kterou byla organizace povinna vyplatit na základě rozsudku pro 

uznání Obvodního soudu pro Prahu 2 ve věci náhrady platu z neplatného rozvázání 

pracovního poměru. Prostředky byly přesunuty do položky mzdové náhrady. 

Konečný rozpis závazných ukazatelů po realizovaných změnách činil v položce na 

odstupné 71 tis. Kč, v položce ostatní osobní výdaje 870 tis Kč, v položce prostředky na 

platy zaměstnanců 148 214 tis. Kč ( tj.  průměrný měsíční plat 28 591 Kč při plánovaném 

počtu zaměstnanců 432), v položce mzdové náhrady 183 tis. Kč.  

 V roce 2012 nebylo realizováno navýšení limitu mzdových prostředků  částečnou 

úhradou mzdových nákladů za provoz Evropského spotřebitelského centra, které je 

organizačně začleněno do ČOI . 

Čerpání limitu mzdových prostředků za rok 2012 bylo v celkové výši 149 312 003 Kč, 

z toho prostředky na platy 148 212 703 Kč při průměrném přepočteném stavu 

zaměstnanců (skutečně pracujících) 419. Skutečný průměrný měsíční vyplacený plat na 

1 zaměstnance činil 29 477 Kč.  

Prostředky na ostatní osobní výdaje byly čerpány ve výši 845 970 Kč, odstupné bylo 

vyplaceno 1 zaměstnanci ve  výši 70 959 Kč, mzdové náhrady byly také vyplaceny 

1 zaměstnanci ve výši 182 371 Kč. 

 

Mzdové prostředky celkem byly čerpány na 99,98 %. Z toho rozpočet na platy byl 

stanoven ve výši 148 214 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 148 212,70 tis. Kč. 

Pro ostatní platby za provedenou práci byl stanoven rozpočet ve výši 1 123 tis. Kč; vykázané 

čerpání ve výši 1 099,30 tis. Kč (z toho ostatní osobní výdaje 845,97 tis. Kč, 70,96 tis. Kč 

odstupné a 182,37 tis. Kč mzdové náhrady).   
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VIII. Vyčíslení výdajů na zahraniční cesty a zhodnocení jejich přínosu 
 

V rámci celé ČOI bylo za rok 2012 uskutečněno celkem 81 zahraničních pracovních cest a na 

ty to cesty bylo vyčerpáno 1 558,08 tis. Kč. Níže jsou uvedeny jednotlivé zahraniční pracovní 

cesty. 

 

LEDEN 

Belgie, Brusel – Jednání o implementaci nařízení (ES) č. 1523/2007, kterým se zakazuje 

uvádět na trh, dovážet a vyvážet kočičí a psí kůže a výrobky obsahující tyto kůže 

17. 1. - 18. 1. 2012 – Mgr. Jana Hylmarová, odbor právní, Ústřední inspektorát (ÚI) - 

5003 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Cílem jednání byla identifikace problémů při 

implementaci nařízení a diskuze o nich. Byly nastíněny problémy, které vznikají při určování 

některých hybridních druhů (např. kočka bengálská, psík mývalovitý), jejichž kůže nejsou 

nařízením zakázané, ale je velmi obtížné je odlišit od psích a kočičích. Dále byla předběžně 

shrnuta data získaná z odpovědí na předem rozeslaný dotazník (dotazník obdržela a odpovědi 

zaslala také ČOI). Zmíněn byl také návrh na značení výrobků obsahujících kůže 

prostřednictvím nového nařízení o značení textilu. Dále byl představen systém integrovaného 

tarifu Evropské unie – TARIC a kódy v rámci tohoto systému, které pomáhají odlišit 

bezproblémové zboží od toho, kde je podezření na porušení zákazu psích a kočičích kůží. 

V rámci jednání byly zjištěny zkušenosti a metody užívané jinými státy při kontrole nařízení. 

 

Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny k mezinárodnímu projektu PROSAFE 

„Výstražné oděvy & doplňky“ 

20. 1. 2012 - Bc. Jana Grdinová, DiS., sekce techniky, mezinárodní spolupráce a ochrany 

spotřebitele (STMOS), ÚI - 5002 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupce PROSAFE informoval o výsledcích 

monitoringu výstražných oděvů a doplňků a jejich značení normami EN 471, 1150 a 13356 v 

1. fázi projektu ve státech, zapojených do projektu (tj. BE, CZ, LT, LV, PT a SK). 

Zástupkyně ČOI prezentovala výsledky činnosti inspektorů OTK Praha v 1. fázi projektu. 

Zástupce PROSAFE vysoce ohodnotil práci odvedenou ČOI. PROSAFE požádal všechny 

zúčastněné státy, aby zaslaly kontakty na zkušebny předmětných výrobků, PROSAFE je poté 

zkontaktuje, vyhlásí výběrové řízení a oznámí vítěznou zkušebnu. 

 

Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny COEN (skupina pro shodu a prosazování 

práva v oblasti zdravotnických prostředků) 

24. 1. 2012 - Bc. Jana Grdinová, DiS., STMOS, ÚI - 5001 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupce EK podal aktuální informace o certifikátech 

v EUDAMEDu, o implementaci Rozhodnutí CMC č. 3, týkající se náležitostí adresy výrobce 

a zplnomocněného zástupce ZP a revizi Směrnic pro zdravotnické prostředky a zdůraznil 

nutnost užší a intenzivnější spolupráce s celními úřady v oblasti ZP. Dále byla opětovně 

projednávána klasifikace bělících přípravků na zuby, dietní přípravky, dezinfekční prostředky 

a nevhodné použití značky CE u pipet a jejich špiček. ČOI prostřednictvím COEN formulářů 

řeší mnoho případů nevyhovujících ZP a to jak z vlastní iniciativy (tj. se kterými se sama 

setkala při výkonu kontrolní činnosti), tak z iniciativy ostatních členských států EU, které 

obdržela k řešení (např. případy, kdy výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce, distributor 

nebo NB sídlí na území ČR), a tuto vazbu je nadále nutné udržovat a rozvíjet pro efektivní 

dozor nad trhem v ČR. 
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ÚNOR 

Belgie, Brusel – Veřejné slyšení v Evropském parlamentu – organizováno Evr. 

parlamentem a Evropskou komisí 

8. 2. – 9. 2. 2012 Mgr. Tomáš Večl, Evropské spotřebitelské centrum - 5004 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Aktualizace informací a přehled o vývoji politiky a 

legislativy EU v rámci spotřebitelských práv. Jednání na nejvyšší úrovni EU, setkání 

s poslanci EP a úředníky EK, diskuse o směrování a důležitých aspektech ochrany 

spotřebitele na úrovni jednotlivých členských států a EU jako celku. 

 

Belgie, Brusel – CPC workshop o možných tématech společné kontrolní akce SWEEP 

2012 

14. 2. - 15. 2. 2012 – Mgr. Jana Hylmarová, odbor právní, ÚI - 5005 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednání probíhalo formou diskuze v menších 

skupinách a plénu, jeho cílem bylo identifikovat klady, zápory a přínos každého ze tří 

potenciálních témat akce SWEEP 2012, které se ČOI zúčastnila. Prvním z probraných témat 

byly srovnávače cen, které spotřebitelům umožňují porovnat cenové nabídky a další 

informace o produktech z mnoha různých eshopů, dalším ze zvažovaných témat bylo 

stahování/streaming digitálního obsahu, posledním tématem byly slevové portály.  

V rámci workshopu mohla ČOI prostřednictvím svého zástupce vyjádřit své preference 

ohledně tématu kontrolní akce SWEEP a prodiskutovat je se zástupci ostatních evropských 

dozorových orgánů.  

 

Belgie, Brusel  - Školení GRAS RAPEX  

15. 2. 2012 - Ing. Michal Kříž, STMOS, ÚI - 5006 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Představení nového systému GRAS RAPEX, který od 

května 2012 nahradil současnou platformu REIS RAPEX. Představení bylo spojeno se 

školením, kde bylo demonstrováno, jak nový systém funguje.  

 

Belgie, Brusel - Zahajovací zasedání k mezinárodnímu dozorovému projektu „JA2011“ 

22. - 24. 2. 2012 – Ing. Milan Bouša, STMOS, ÚI - 5007 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Úvodní zasedání pracovní skupiny ke společnému 

dozorovému projektu „JA2011“, do kterého je zapojena ČOI a dozorové orgány členských 

států s cílem posílit tržní dozor a ochranu spotřebitele u vybraných komodit, se zaměřilo na 

stanovení cílů celého projektu, definování horizontálních aktivit v souvislosti se závěry 

projektu EMARS II, na spolupráci se zainteresovanými orgány, s průmyslem, s celními 

orgány a rozvoj aktivit Prosafe v oblasti e-learningu, Home Authority, Rapid Advice Forum, 

Risk Assessment Task Force a dalšího posílení výměny informací a Best Practices 

v mezinárodním kontextu. 

 

Belgie, Brusel - Zasedání státních úředníků pro politiku standardizace a posuzování 

shody SOGS-MSG 

27. 2. 2012 – Ing. Milan Bouša, STMOS, ÚI - 5009 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Skupina se věnovala opět otázkám účinného 

uplatňování Nařízení 765/2008 a Rozhodnutí 768/2008, dále byla vyhodnocena hlášení 

národních plánů dozoru a rozpracování další strategie v materiálu Roadmap. Skupina RATF 

prezentovala postup prací na nástroji pro posuzování rizik výrobků spadajících pod NLF. Byla 

dále prohloubena spolupráce dozoru s celními orgány a byl prezentován stav implementace 

databázového informačního systému ICSMS. Skupiny SOGS-MSG jako nejvyšší poradní a 

koordinační skupiny pro dozor nad trhem v EU se pravidelně účastní i zástupce ČOI. 
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Rakousko, Vídeň - Zasedání k mezinárodnímu dozorovému projektu „Laserová 

ukazovátka“ 

29. 2. - 1. 3. 2012 – Ing. Jiří Študlar, STMOS, ÚI - 5008 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na dalším zasedání ke společné dozorové akci 

„Laserová ukazovátka“, do které je zapojena ČOI a dozorové orgány členských států 

s cílem posílit tržní dozor a ochranu spotřebitele u vybraných komodit, byly vyhodnoceny 

výsledky posouzení vzorků vybranou zkušebnou a byla dále posouzena rizika možného 

poškození zraku v závislosti na výkonu laserového ukazovátka, případné přitažlivosti těchto 

výrobků pro děti a jejich správného zatřídění, byla dále rozpracována metodika posuzování 

rizik laserových zdrojů.  

 

BŘEZEN 

Belgie, Brusel – jednání sítě ESC, EK, EAHC - problematické případy a jejich řešení, 

spolupráce mezi jednotlivými ESC 

4. 3. – 5. 3. 2012 Mgr. Tomáš Večl, Evropské spotřebitelské centrum - 5011 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Aktualizace informací a diskuse nad tématy 

souvisejícími s každodenní činností ESC ČR jako člena sítě ESC, např. řešení jednotlivých 

případů, jejich klasifikace, posun v otázce tzv. case-handling protocolu, diskuse o stavu 

přípravy projektů na rok 2012, mediální aktivity a plány v rámci sítě ESC, osobní konzultace 

s kolegy z jiných ESC a z EK o některých případech či společných tématech, příprava dalších 

kroků sítě. 

 

Belgie, Brusel - Skupina pro administrativní spolupráci podle směrnice pro tlaková 

zařízení 

5. 3. 2012 - Ing. Milan Valček, STMOS, ÚI - 5010 

Program a zhodnocení přínosu jednání: ČOI je zapojena do několika skupin pro 

administrativní spolupráci dle jednotlivých směrnic Nového přístupu - ADCO. V ADCO 

skupině pro tlaková zařízení zástupce ČOI prezentoval výsledky kontroly včetně zkoušek 

hasicího přístroje. Uvedený podnět byl iniciován německou stranou a byl také vložen do 

systému ICSMS. Německá strana informovala vzhledem k ukončené kontrolní akci 

o nebezpečném výrobku, který byl na základě kontrolních výstupů stažen z trhu. Francouzská 

strana prezentovala systém kontroly na základě principu „Best practice“. Do dozorových 

činností se na základě evropské legislativy také zapojila turecká strana, která prezentovala 

výsledky své obsáhlé činnosti.  

 

 

Německo, Trevír – Seminář ERA na téma „Nové legislativní návrhy pro civilní 

přeshraniční řízení“ 

7. 3. – 9. 3. 2012 - Mgr. Tomáš Večl, Mgr. Jan Pithart, Evropské spotřebitelské centrum 

– 5012, 5015 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zajištění informací o vývoji spotřebitelské legislativy, 

zejména ve vztahu k možnostem přeshraničních spotřebitelských sporů (Nařízení Řím I, 

ADR, ODR).  

Zvýšení kvalifikace a informovanosti zaměstnanců ESC v oblasti spotřebitelských práv, jejich 

vymáhání a vývoji spotřebitelské legislativy. 

 

Belgie, Brusel – školení TRACE (ESC) 

11. 3. – 14. 3. 2012 - Mgr. Ondřej Tichota, Evropské spotřebitelské centrum - 5014 



 

 

30 

 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Školení v komunikaci prostřednictvím nových médií, 

především sociálních sítí 

Zvýšení kvalifikace v oblasti internetové mediální komunikace pro pracovníka ESC určeného 

pro komunikaci s médii a veřejností, přínosné pro zlepšení komunikace ESC se spotřebiteli 

pomocí sociálních sítí. Vysoká kvalita přednášejících odborníků v dané oblasti. 

 

Belgie, Brusel - Zahajovací jednání ke společnému projektu členských států, který je 

zaměřen na zlepšení spolupráce mezi čínskými dozorovými orgány a dozorovými orgány 

členských států EU – JA China 

12. 3. – 13. 3. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5013 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Úvodní zasedání pracovní skupiny ke společnému 

dozorovému projektu členských států s cílem posílit tržní dozor a ochranu spotřebitele 

v oblasti dovážených čínských výrobků. Jednání bylo zaměřeno hlavně na prezentaci 

zkušeností jednotlivých účastníků s čínskými výrobky, na spolupráci s čínskou komunitou 

v jednotlivých účastnických státech a návrhy jak v budoucnosti zlepšit kvalitu a bezpečnost 

čínských výrobků. Plánovány jsou workshopy, různé osvětové a vzdělávací aktivity. Měly by 

být navázány i osobní kontakty mezi dozorovými pracovníky na straně jednotlivých států EU 

a reprezentanty státních kontrolních úřadů z Číny.   

 

Belgie, Brusel - Zahajovací jednání ke společnému projektu členských států, který je 

zaměřen na ověření bezpečnosti výrobků určených k péči o děti 

28. 3. - 29. 3. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5016 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Úvodní zasedání pracovní skupiny ke společnému 

dozorovému projektu „Bezpečnosti výrobků určených k péči o děti“, do které je zapojena ČOI 

a dozorové orgány členských států s cílem posílit tržní dozor a ochranu spotřebitele 

u vybraných komodit. Akce je primárně zaměřena na kočárky a výrobky pro usnadnění 

koupání.  Plánovány jsou kontrolní i osvětové akce. Primárně jde o ověření situace na trhu 

a získání podstatných informací pro vývoj nové technické normy pro jednotlivé typy výrobků 

usnadňujících koupání malých dětí.     

 

DUBEN 

Belgie, Brusel - Účast na zahajovacím zasedání pracovní skupiny společného projektu 

„Sekačky trávy“ 

19. 4. 2012 - Ing. Milan Valček, STMOS, ÚI - 5019 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zahajovací zasedání pracovní skupiny ke společnému 

dozorovému projektu „Sekačky trávy“ s cílem posílit tržní dozor a ochranu spotřebitele u 

vybraných komodit. Do společné kontrolní akce se na základě smlouvy s PROSAFE zapojilo 

osm zemí. Uvedená komodita byla vybrána z několika důvodů a to, že v Evropě se prodá až 

šest milionů zahradních sekaček ročně a úrazy sekačkami jsou dost časté. Zasedání podpořili 

svými příspěvky i zástupci Evropské federace zahradního průmyslu a zástupci spotřebitelské 

organizace ANEC. 

 

Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny ADCO - TOYS  

23. 4. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5020 

Program a zhodnocení přínosu jednání: ČOI je zapojena do několika skupin pro 

administrativní spolupráci dle jednotlivých směrnic Nového přístupu – ADCO. Ve skupině 

ADCO Toys byly projednány nově navržené Guidelines k využití při kontrolní práci a to: 

„Hodnocení karnevalových kostýmů a hracích oděvů“- kdy je vhodné je považovat za hračky 

a „obaly hraček“ – kdy je možné je považovat za součásti hraček. Byly podány informace 

o nové harmonizaci norem řady EN 71.   
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Španělsko, Madrid - Zasedání pracovní skupiny ADCO - LVD 

23. 4. - 25. 4. 2012 – Ing. Jiří Študlar, STMOS, ÚI - 5017 

Program a zhodnocení přínosu jednání: ČOI je zapojena do několika skupin pro 

administrativní spolupráci dle jednotlivých směrnic Nového přístupu. ADCO skupina pro 

LVD se věnovala širokému okruhu problému při aplikaci směrnice LVD, jako jsou například 

čerpadla pro mobilní bazény, svítidla a světelné zdroje nové technologie LED, střídače do 

motorových vozidel a karavanů, revize atlasu elektrických spotřebičů přitažlivých pro děti, 

dále byla podána zpráva o společné akci na horké funkční povrchy spotřebičů, bakterie ve 

zvlhčovačích, práce na úpravě normy pro Schuko zásuvek, atd. Dále byly diskutovány návrhy 

na budoucí společné dozorové akce. 

 

Německo, Bonn - Workshop k mezinárodnímu dozorovému projektu „JA2010“ 

23. 4. - 26. 4. 2012 – Ing. Milan Bouša, STMOS, ÚI - 5026 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na další zasedání pracovní skupiny ke společnému 

dozorovému projektu JA2011 s cílem posílit tržní dozor a ochranu spotřebitele u vybraných 

komodit, byly jednotlivými koordinátory prezentovány výsledky pěti společných dozorových 

projektů – Laserová ukazovátka, Žebříky, Vysoce viditelné oděvy, Imitace potravin 

přitažlivých pro děti a Dětské karnevalové oděvy. Česká republika byla zapojena do prvních 

tří projektů. Dále byl prezentován horizontální dopad těchto akcí, rozvoj spolupráce s celníky, 

mezinárodní spolupráce, spolupráce se zainteresovanými stranami a průmyslem, šíření 

a využití výsledků akcí, dopad na standardizaci, další rozvoj závěrů projektu EMARS II  

a návrhy na příští projekty. 

 

Lucembursko, Lucemburk – workshop EAHC 

25. 4. – 26. 4. 2012 – Mgr. Tomáš Večl, Evropské spotřebitelské centrum - 5018 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednání sítě ESC a EAHC (Výkonná agentura pro 

ochranu zdraví a spotřebitele) o budoucím rozsahu činnosti sítě ESC, rozpočtových a dalších 

pravidlech. 

Získání informací podstatných pro fungování ESC ČR a vykazování činnosti s ohledem na 

grantová a rozpočtová pravidla, kompetence EK a EAHC, směřování sítě ESC a její činnosti. 

 

Belgie, Brusel – Přípravná schůze společné kontrolní akce SWEEP 2012 zaměřené na 

digitální produkty  

30. 4. 2012 – Mgr. Dora Čepeláková, odbor právní, ÚI - 5022 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednání probíhalo formou diskuze v plénu, jeho cílem 

bylo určit konkrétní druhy digitálních produktů, jež budou předmětem kontroly v rámci akce 

SWEEP 2012, metodologii kontroly a formulovat otázky vztahující se k plnění/neplnění 

jednotlivých právních povinností kontrolovanými osobami, na něž budou kontrolní orgány 

členských států v rámci akce SWEEP 2012 odpovídat. 

Zástupce měl možnost participovat na přípravě kontrolní akce SWEEP, které se následně ČOI 

zúčastnila. 

 

KVĚTEN 

Estonsko Tallinn - Jednání pracovní skupiny v rámci společného projektu „Zapalovače“  

3. 5. – 4. 5. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5025 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na dalším zasedání společného projektu členských 

států EU „Zapalovače“, jež pomáhají členským státům zvýšit ochranu spotřebitelů na trhu 

vzhledem k různým druhům výrobků, byl projednán další postup práce na projektu, dále byli 

účastníci seznámeni s dosavadními výsledky. Byla odsouhlasena konečná verze Guidelines 
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pro dovozce a distributory, zpracován dotazník pro celní orgány a odsouhlaseny návrhy zpráv 

a informací pro veřejnost.   

 

Polsko, Wroclaw – Jednání se zástupci Polske Inspekcje Handlovej o přeshraniční 

spolupráci 

10. 5. 2012 – Ing. Marek Novák, Bc. Marcela Kohoutková, Inspektorát Ústecký a 

Liberecký – 5033, 5034 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Vedení Inspektorátu Ústeckého a Libereckého jednalo 

se zástupci Polske Inspekcje Handlovej o dalším pokračování vzájemné spolupráce. Zejména 

se jedná o uskutečnění společných kontrolních akcí, resp. výměnu inspektorů. Zároveň byla 

vyhodnocena dosavadní spolupráce, kdy výměna inspektorů, resp. společné kontrolní akce 

prokázaly své opodstatnění. Další činnost bude závislá na finančních prostředcích obou 

zainteresovaných stran. 

 

Belgie, Brusel - Jednání pracovní skupiny v rámci společného projektu „Žebříky“ 

10. 5. – 11. 5. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5024 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Byla zhodnocena situace na trhu dle zjištění 

jednotlivých států. Akce má prakticky ověřit nově navržené postupy ověřování bezpečnosti 

žebříků a napomoci tak při novelizaci stávající platné technické normy EN 131. Jde o to, aby 

požadavky odpovídaly současným požadavkům na bezpečnost a zkoušky vycházely 

z podrobné analýzy zranění uživatelů těchto výrobků. Zapojení ČOI do společné akce tak 

přispěje k zvýšení bezpečnosti uživatelů na trhu ČR.    

 

Německo, Dortmund - Zasedání pracovní skupiny projektu pro posuzování rizik  

10. 5. - 11. 5. 2012 - Ing. Milan Valček, STMOS, ÚI - 5030 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Hlavní náplní tohoto zasedání bylo sjednotit postupy 

analýzy rizik na evropské úrovni, protože v postupech jednotlivých zemí se promítá aspekt 

kulturní a sociální rozdílnosti jednotlivých zemí EU. Zároveň byly vytvořeny jednotlivé 

pracovní skupiny, které se zabývaly posouzením rizik. Nedělitelnou součástí do budoucna 

bude vytvoření tzv. „benchmarkings“ pro jednotlivé skupiny výrobků. Hodnocení rizik 

výrobků je nedílnou součástí zlepšování kvality práce inspektorů a je podstatnou aktivitou pro 

efektivní tržní dozor nejen v ČR, ale na celém trhu EU (Rapex systém). 

 

Belgie, Brusel - Zahajovací zasedání k mezinárodnímu dozorovému projektu 

„Nabíječky baterií“ 

14. 5. 2012 – Ing. Jiří Študlar, STMOS, ÚI - 5029 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zahajovací zasedání pracovní skupiny ke společnému 

dozorovému projektu „Nabíječky baterií“, jehož cílem je posílit tržní dozor a ochranu 

spotřebitele u vybraných komodit na trhu EU, bylo zaměřené na spuštění společné dozorové 

akce „Nabíječky baterií“, které v současnosti představují značné riziko vzniku požáru a úrazu 

elektrickým proudem. Do akce bude zapojena řada zainteresovaných orgánů jako CENELEC, 

TAXUD, Digital Europe, atd. Byly stanoveny cíle a postup celého projektu, dále bude 

vytvořen guide k použití norem pro jednotlivé typy nabíječů a checklist pro pomoc celním 

orgánům. 

 

Belgie, Brusel – 1. zasedání pracovní skupiny ADCO – GAD  

23. 5. 2012 - Ing. Milan Valček, STMOS, ÚI - 5028 

Program a zhodnocení přínosu jednání: ČOI je zapojena do několika skupin pro 

administrativní spolupráci dle jednotlivých směrnic Nového přístupu - ADCO. Zahajovacího 

zasedání pracovní skupiny ADCO – GAD - plynové spotřebiče se zúčastnilo deset zemí. 
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Pracovní program byl variabilně sestaven vzhledem k prvnímu zasedání, které se neslo 

v duchu vlastních prezentací a výměny zkušeností z provádění dozoru.  Zástupce Komise 

informoval o možnostech financování pracovních skupin ADCO, které jsou v současnosti 

velmi omezené.  

 

Belgie, Brusel – Evropský spotřebitelský summit 

28. 5. – 29. 5. 2012 – Mgr. Zuzana Frantíková, Evropské spotřebitelské centrum - 5036 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Přednášky o novinkách a vývoji v oblasti 

spotřebitelské politiky na úrovni EU a jednotlivých členských států. 

Zvýšení kvalifikace a informovanosti zaměstnance ESC v oblasti spotřebitelských práv a 

vývoji spotřebitelské legislativy na úrovni EU a jednotlivých členských států. Přínos pro 

řešení sporů a poskytování rad a informací českým spotřebitelům v různých oblastech 

přeshraničního nakupování v rámci EU. 

 

Belgie, Brusel - Konference k aplikaci nařízení 261/2004 

29. 5. – 30. 5. 2012 – Mgr. Jan Pithart, Evropské spotřebitelské centrum - 5027 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Konference zainteresovaných subjektů k aplikaci 

nařízení 261/2004. Přednášky a diskuse o připravované novelizaci nařízení o právech 

cestujících v letecké dopravě. 

Výměna praktických zkušeností při aplikaci nařízení a jejich využití v debatě k novelizaci 

předpisu, který je zásadním pro práci ESC pro řešení častých případů řešení přeshraničních 

spotřebitelských sporů.  

 

Německo, Trevír – Seminář ERA 

30. 5. – 1. 6. 2012 – Mgr. Jan Pithart, Evropské spotřebitelské centrum - 5027 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Seminář na téma nařízení Řím I, Řím II a práva 

použitelného na smluvní a mimosmluvní závazkové vztahy 

Získání důležitých informací o praktických aspektech aplikace nové kolizní úpravy 

mezinárodního práva soukromého v oblasti, jíž se centrum velmi často zabývá při řešení 

přeshraničních spotřebitelských sporů, tedy při nákupu prostředky dálkové komunikace. 

 

Portugalsko, Lisabon - 6. zasedání pracovní skupiny k mezinárodnímu dozorovému 

projektu „Laserová ukazovátka“ 

30. 5. - 31. 5. 2012 – Ing. Jiří Študlar, STMOS, ÚI - 5032 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na 6. zasedání pracovní skupiny ke společnému 

dozorovému projektu „Laserová ukazovátka“, jehož cílem je posílit tržní dozor a ochranu 

spotřebitele u vybraných komodit, byly vyhodnoceny dosavadní výsledky akce, které budou 

využity pro další činnost ČOI, dále byla zjištěna nekonzistence ČOI při zadávání zjištěných 

případů do systému RAPEX v případě nezjištěného dodavatele/dovozce/výrobce laserů, což 

bude znamenat změnu pohledu ČR na notifikace. Dále byl zpřesněn systém posuzování při 

zatřídění laserů a dalších příslušných požadavků. 

 

ČERVEN 

Portugalsko, Lisabon – Zasedání pracovní skupiny k mezinárodnímu dozorovému 

projektu PROSAFE “Výstražné oděvy & doplňky“ 

3. 6. - 5. 6. 2012 - Bc. Jana Grdinová, DiS., STMOS, ÚI - 5037 

Program a zhodnocení přínosu jednání: V rámci společného projektu „Výstražné oděvy 

a doplňky“ zástupce PROSAFE podal informace o 2. fázi projektu (tj. průběhu výběrového 

řízení na zkušebnu), o výši rozpočtu určeného na odběr a testování vzorků výrobků, stanovil 
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a podrobně vysvětlil podmínky 3. fáze projektu (tj. odběru vzorků výrobků a metodách jejich 

testování). Proběhla diskuze o nevyhovujících výrobcích a o konečném výběru zkušebny.  

 

Velká Británie, Londýn - Zasedání PROSAFE k horizontální činnosti projektu 

„JA2011“ – „Home Authority“ 

5. 6. - 7. 6. 2012 – Ing. Milan Bouša, STMOS, ÚI - 5035 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednání bylo věnováno horizontálním činnostem 

v rámci mezinárodního společného dozorového projektu „JA2011“ členských států EU na 

téma Home Authority. Tento princip je již řadu let uplatňován ve Velké Británii a záměrem je 

využít jej i v celoevropském měřítku ke zdokonalení koordinace místních orgánů 

a ekonomických subjektů při uplatňování evropské legislativy. ČOI se již podobný princip při 

koordinaci dozoru snaží zavést i na domácí půdě, i když zatím pouze na dobrovolné bázi.  

 

Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny COEN (skupina pro shodu a prosazování 

práva v oblasti zdravotnických prostředků) 

6. 6. 2012 - Bc. Jana Grdinová, DiS., STMOS, ÚI - 5037 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Vzhledem k velké komplikovanosti problematiky 

zdravotnických prostředků se ČOI pravidelně účastní skupiny pro shodu a prosazování práva 

v oblasti zdravotnických prostředků COEN. Byly podány aktuální informace o revizi Směrnic 

pro zdravotnické prostředky, o Dalliho plánu společné akce a aktuální informace 

o EUDAMEDu i ICSMS. Byla opětovně projednána kategorizace bělících přípravků na zuby, 

kterou momentálně řešilo i oddělení technické kontroly Praha. Přítomní členové se 

jednomyslně shodli, že záležitost kategorizace přípravků na bělení zubů bude předána k řešení 

Borderline & Classification Group (tj. Pracovní skupině pro hraniční výrobky) s cílem 

dosáhnout jednotného výkladu stavu u těchto druhů výrobků. Byly také sděleny informace, 

týkající se označování prostředků využívajících ftaláty, postupu dozoru pro probíhající 

klinická šetření a případů nevhodného použití CE značky na výrobcích pro obecné laboratorní 

použití (např. pipety a špiček pipet). 

 

Kypr, Limassol - Zasedání pracovní skupiny ADCO CPD/CPR 

6. 6. - 9. 6. 2012 - Ing. Monika Košlerová, STMOS, ÚI - 5023 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Byla podána informace k elektronickým požárním 

signalizacím a zpráva o zajištění dozoru v ČR. Proběhla konzultace spolupráce ČOI a 

dozorového orgánu v Belgii týkající se žádosti o kontrolu hospodářského subjektu. Proběhl 

také seminář k databázi ICSMS a diskuse k jejímu použití v praxi a také diskuze k článku 5 

nařízení č. 305/2011 o individuální a sériové výrobě. 

 

Dánsko, Kodaň - jednání sítě ESC, EK - jednání zástupců sítě ESC a EK v rámci 

dánského Předsednictví EU, konference dánského Předsednictví EU 

17. 6. - 19. 6. 2012 – Mgr. Tomáš Večl, Mgr. Jan Pithart, Evropské spotřebitelské 

centrum – 5041, 5042 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Budoucnost práce sítě ESC, budoucnost její veřejné 

prezentace, spolupráce právníků jednotlivých center při řešení případů, bezpečnost internetu, 

rizika nakupování přes internet. 

Setkání  sítě ESC se vzájemnou výměnou zkušeností, výměna informací a diskuse o 

problematických případech a prodejcích, praktikách obchodníků apod. Přínosné prezentace 

týkající se mj. mediální propagace center, diskuse o směrování sítě ESC, financování sítě, 

spolupráce s asociacemi obchodníků, diskuse o cílení společných projektů, řešení otázek 

osobní konzultace s kolegy z jiných ESC a z Komise o některých případech či společných 

tématech. 
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Švédsko, Karlstad - Jednání ke společnému projektu členských států, který je zaměřen 

na ověření bezpečnosti výrobků určených k péči o děti 

18. 6. – 21. 6. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5039 

Program a zhodnocení přínosu jednání: V rámci společného projektu dozorových orgánů 

členských států byl vytvořen seznam výrobků, na jejichž bezpečnost by měla být zaměřena 

pozornost kontrolních orgánů (tedy i ČOI) v příštích letech a jejichž používání představuje 

bezpečnostní riziko pro uživatele. Jedná se hlavně o vysoké dětské židle, různé kolébky 

a nosiče dětí.  Byl dohodnut harmonogram prací na Check listech, a odebírání vzorků výrobků 

pro testování.  

 

Irsko, Shannon - Zasedání pracovní skupiny ADCO - ATEX  

25. 6. - 27. 6. 2012 - Ing. Milan Valček, STMOS, ÚI - 5021 

Program a zhodnocení přínosu jednání: ČOI je zapojena do několika skupin pro 

administrativní spolupráci dle jednotlivých směrnic Nového přístupu – ADCO pro sjednocení 

postupu dozoru v EU. Program zasedání skupiny ADCO – ATEX – prostředí s nebezpečím 

výbuchu - byl rozdělen do dvou částí, první byla exkurze do výrobního závodu společnosti 

GE v Shannonu. Po prohlídce následovala obsáhlá prezentace celkové činnosti včetně analýzy 

rizik.  Druhou částí bylo formální zasedání pracovní skupiny ATEX ADCO. Německá strana 

prezentovala zákaz uvádění mobilního telefonu XP-Ex-1 na trh podle článku 7 směrnice 

94/9/ES. Rozhodnutí o zákazu bylo potvrzeno i Komisí. Švédská strana představila rozbor 

zjištěných závad u přístrojů ATEX, které byly zařazeny podle závažnosti do kategorií 1, 2 a 3. 

 

Německo, Berlín - Zasedání pracovní skupiny ADCO - RTTE 

26. 6. - 28. 6. 2012 – Ing. Jiří Študlar, STMOS, ÚI - 5040 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Jedná se o další skupinu administrativní spolupráce 

dle jednotlivých směrnic Nového přístupu – ADCO, ve které je ČOI také zapojena. Byl 

dokončen IT formulář pro posuzování rizik výrobků pod RTTE, dále projednávána 

problematika rušení meteoradarů od sítí WIFI v oblasti 5GHz, na toto téma navrhla ČR 

mezinárodní kampaň a byl podán návrh, aby tuto akci koordinovala ČR. Pokračují práce na 

vývoji příručky k uplatňování směrnice RTTE. Dále byl projednán postup dalších prací na 

společné kampani zaměřené na zdroje pro PC. Byla dále prohloubena spolupráce s celními 

orgány v oblasti rychlého posouzení výrobků dle směrnice RTTE a další problematické 

okruhy. 

 

ČERVENEC 

Belgie, Brusel - Zasedání státních úředníků pro politiku standardizace a posuzování 

shody SOGS-MSG 

2. 7. 2012 – Ing. Milan Bouša, STMOS, ÚI - 5044 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání určeném pro nejvyšší-senior úředníky 

z dozorových orgánů členských států byly projednávány problémové oblasti při uplatňování 

Nařízení 765/2008 a dále otázky víceletého akčního plánu dozoru. Byl též prezentován stav 

prací RATF na nástroji pro posuzování rizik, horizontální spolupráce v dozoru a průběh 

zavádění databáze ICSMS. Přítomní byli informováni o připravovaném nařízení k tržnímu 

dozoru a revizi GPSD, což by mělo sjednotit pohled na všechny výrobky spadající pod NLF. 

 

Malta, Valletta - Jednání pracovní skupiny v rámci společného projektu „Žebříky“ 

4. 7. – 6. 7. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5038 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Byly zhodnoceny celkové výsledky zkoušek 

stupadlových, výsuvných i liniových žebříků. Projednány byly nejen výsledky dle stávající 
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normy, ale i výsledky testů navržených nad rámec stávající normy, které by měly ve svém 

důsledku po novelizaci normy vést ke zvýšení bezpečnosti těchto výrobků.  

 

Dánsko, Kodaň - Zasedání pracovní skupiny projektu pro „Sekačky trávy“ 

9. 7. - 11. 7. 2012 - Ing. Milan Valček, STMOS, ÚI - 5043 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zasedání mělo nosné téma a to statistiky nehod 

a úrazů získaných z pojišťoven a zdravotnických zařízení včetně analýzy notifikací sekaček 

trávy do systému Rapex. Na základě komplexního vyhodnocení informací byl stanoven plán 

činností pracovní skupiny až do závěrečného vyhodnocení v roce 2014. Nedílnou součástí 

kontrolních aktivit bude odběr vzorků, na které organizace Prosafe vyčlenila omezené 

prostředky. 

 

SRPEN  

Bělorusko, Minsk - Účast na workshopu "Posuzování shody a dozor nad trhem"  

22. 8. - 24. 8. 2012 - Ing. Dana Manová, STMOS, ÚI - 5052 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na pozvání Útvaru pro technickou asistenci a výměnu 

informací Evropské komise vůči třetím zemím (TAIEX) se zástupce ČOI účastnil 

dvoudenního workshopu pořádaného TAIEX ve spolupráci s Běloruským výborem pro 

normalizaci (Gosstandart) na téma „Posuzování shody a dozor nad trhem“. Zástupkyně ČOI 

vystoupila jako jedna z přednášejících na tomto workshopu na téma systém pro rychlou 

výměnu informací o nebezpečných spotřebitelských výrobcích. 

 

ZÁŘÍ 

Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny projektu pro posuzování rizik 

5. 9. - 6. 9. 2012 - Ing. Milan Valček, STMOS, ÚI - 5046 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Byly prezentovány modelové příklady analýzy rizik 

včetně scénářů, které byly podrobeny připomínkám jednotlivých účastníků. Uvedená činnost 

vedoucí ke sjednocení na poli analýzy rizik je velmi důležitým krokem ke sjednocení postupů 

pro vymahatelnost práva na úrovni EU a metody a nové poznatky jsou využívány 

při dozorové činnosti ČOI. 

 

Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny společného dozorového projektu „JA China“ 

10. 9. 2012 – Ing. Milan Bouša, STMOS, ÚI - 5047 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníkům byl podán přehled dosažených výsledků 

v jednání s čínskou stranou, s orgány AQSIQ, další postup akce, včetně připravovaných 

oboustranných návštěv expertů a přípravy pilotní akce na hračky v přístavu Rotterdamu. Dále 

bude zlepšen systém RAPEX-China a vzájemná komunikace o výrobcích s neshodami. 

V závěru byla projednána témata navazující příští akce JA China II, která bude dosažené 

výsledky dále rozvíjet i na další výrobkové skupiny. Vzhledem k velkému počtu 

nevyhovujících výrobků nalezených na trhu ČR a vyrobených v Číně, jsou poznatky z této 

akce důležité pro výkon a další směřování dozorové činnosti ČOI. 

 

Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny ADCO - TOYS 

11. 9. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5045 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Byly projednány nově navržené Guidelines k využití 

při kontrolní práci a to: „Hračky – knihy“ - kdy je považovat za hračky a kdy např. za 

vzdělávací pomůcky. Byly podány informace o zajímavých notifikacích hraček, případně 

o tom, kdy a za jakých okolností hodnotit riziko plynoucí z používání těchto notifikovaných 

hraček jako významné.  Jako aktuální problémy se jeví bezpečnost různých druhů hraček 

prodávaných s potravinou.  



 

 

37 

 

 

Slovensko, Bratislava - MARS WP6 - Pracovní skupina pro dozor nad trhem při 

Evropské hospodářské komisi OSN 

12. 9. - 14. 9. 2012 - Ing. Dana Manová, STMOS, ÚI - 5048 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Během zasedání skupiny MARS zazněly mnohé 

prezentace účastníků. Vedly se diskuze nad dohledatelností výrobků, ČOI prezentovala svůj 

současný vývoj v mezinárodní spolupráci a také proběhly diskuze se zástupkyní Komise 

o budoucím vývoji databáze ICSMS, která je nyní ve fázi implementace v ČOI a od února 

2013 se začne aktivně využívat inspektory.  

 

Belgie, Brusel - Druhé zasedání pracovní skupiny projektu „Sekačky trávy“ 

13. 9. 2012 - Ing. Milan Valček, STMOS, ÚI - 5051 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zasedání se skládalo ze dvou částí. První část byla 

věnována informacím k optimalizaci počtů odebraných sekaček v návaznosti na důležitost 

prováděných zkoušek vzhledem k přiděleným finančním prostředkům. Zároveň byl proveden 

výběr evropských harmonizovaných norem, které se budou jednotně používat. Druhou částí 

zasedání byla prohlídka expozicí evropských vystavovatelů sekací techniky na veletrhu 

zemědělské techniky.   

 

Rakousko, Vídeň - Zasedání pracovní skupiny WELMEC WG5 

18. 9. - 20. 9. 2012 – Ing. Milan Bouša, STMOS, ÚI - 5031 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci projednali přehled národních plánů dozoru a 

z toho vyplývajících priorit a byla projednána i další strategie činnosti této skupiny 

a spolupráce s ostatními skupinami WELMEC zejména v oblasti SW a dále novelizace Guide 

5.2. ČR prezentovala zveřejnění zfalšovaného certifikátu ČMI pro vodoměry a byla vytvořena 

podskupina řešící další zacházení s podobnými případy, například zveřejněním v systému 

ICSMS. Dále byly projednány možnosti budoucího financování činnosti skupiny a případných 

společných dozorových projektů. 

 

Belgie, Brusel - 2. zasedání mezinárodnímu dozorovému projektu „Nabíječky baterií“ 

19. 9. - 20. 9. 2012 – Ing. Jiří Študlar, STMOS, ÚI - 5055 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání byl projednán další postup společného 

dozorového projektu „Nabíječky baterií“. ČR prezentovala analýzu notifikací RAPEX pro 

další identifikaci výrobků, byl diskutován checklist pro praktické provádění akce a navázána 

spolupráce s celními orgány a zahájeny práce na checklistu i pro celníky. Zejména byly 

diskutovány problémy ohledně značného počtu norem, které se k této výrobkové skupině 

vztahují, pro tento účel bude vypracován guide pro inspektory. 

 

Malta, Valletta - Závěrečné zasedání k mezinárodnímu dozorovému projektu „Laserová 

ukazovátka“ 

26. 9. - 28. 9. 2012 – Ing. Jiří Študlar, STMOS, ÚI - 5054 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Cílem tohoto zasedání bylo projednání současného 

stavu a výsledků akce, zejména získání potřebných informací od všech účastníků o stavu 

dohledávání odpovědných osob za uvedení výrobku na trh, uložených opatřeních, notifikacích 

RAPEX, dále diskutováno sjednocení postupu posuzování výrobku z hlediska jejich zatřídění 

a z toho vyplývajících požadavků. ČR prezentovala vyvinutou metodu měření laserů pomocí 

vlastního přístroje OL 756. 
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ŘÍJEN 

Velká Británie, Londýn – CPC workshop týkající se ochrany spotřebitele v oblasti 

letecké přepravy 

2. 10. - 3. 10. 2012 – Mgr. Jana Hylmarová, odbor právní, ÚI - 5053 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednání probíhalo formou prezentací a diskuze v 

plénu, jeho cílem bylo seznámit se se zkušenostmi ostatních dozorových orgánů členských 

států s praktikami aerolinek a s názorem zástupců těchto orgánů na výklad a aplikaci 

dotčených právních předpisů. Mezi řešená témata patřila problematika poplatků za rezervaci 

letenek/platbu kartou apod., které většina aerolinek nezahrnuje do ceny, a různé druhy 

nepřiměřených smluvních podmínek. 

ČOI se prostřednictvím svého zástupce seznámila se zkušenostmi dozorových orgánů 

s vymáháním práv spotřebitelů v oblasti letecké přepravy a s názory těchto dozorových 

orgánů i zástupců Komise na výklad příslušných evropských právních předpisů. 

 

Polsko, Varšava - konference Přeshraniční elektronický obchod 

3. 10. – 4. 10. 2012 – Mgr. Jan Pithart, Evropské spotřebitelské centrum - 5061 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Konference o přeshraničním elektronickém obchodu 

pořádaná Evropským spotřebitelským centrem Polsko v návaznosti na přijetí nové směrnice o 

právech spotřebitele. 

Zvýšení kvalifikace a informovanosti zaměstnance ESC v oblasti nakupování přes internet, 

které je častou oblastí sporů spotřebitelů s prodejci z jiných zemí EU. Konzultace dopadů 

nového předpisu upravujícího práva spotřebitelů v rámci minimální harmonizace na úrovni 

jednotlivých států EU.  

 

Maďarsko, Budapešť, Eger – pracovní jednání se zástupci maďarského dozorového 

orgánu na ochranu spotřebitele - Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH) 

3. 10. – 5. 10. 2012 – Ing. Jan Štěpánek, Ing. Marek Pickar, Ing. Mojmír Bezecný,  

Ing. Marek Novák, Mgr. Lucie Šnajdrová, ÚI, Inspektorát Moravskoslezský a 

Olomoucký, Ústecký a Liberecký, Středočeský a Hl. města Prahy (odd. technické 

kontroly) – 5057, 5058, 5059, 5060, 5062 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Obě strany se informovaly o aktuálních výsledcích 

kontrolní činnosti a problémech na národních trzích. Problémy u spotřebitelských výrobků 

jsou zejména u hraček a elektrických spotřebičů nízkého napětí. Účastníci projednali další 

možné formy vzájemné spolupráce a výměny informací. Bylo dohodnuto provedení 

společných kontrolních akcí formou výměny kontrolních pracovníků. Předpokládaný termín 

v únoru/březnu r. 2013 a to v počtu 2 inspektorů za každou zúčastněnou stranu. Osvědčí-li se 

tento způsob dojde k rozšíření této spolupráce. Byly předány kontakty v oblasti technické 

kontroly pro rychlejší výměnu informací. Řešena byla i problematika neoprávněného vydání 

certifikátů ze strany maďarských autorizovaných osob. 

 

Německo, Berlín - Zasedání pracovní skupiny ADCO Machinery (strojní zařízení) 

11. 10. – 12. 10. 2012 – Ing. Tomáš Langšádl, STMOS, ÚI - 5065 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání byly projednány otázky přechodu 

z informačního portálu CIRCA na nový informační portál CIRCABC, dále byla projednávána 

zodpovědnost dozoru za standardizaci, její využití a tvorbu, včetně možnosti propojení 

konstrukčních standardů s požadavky na provoz na základě incidentů v nedávné minulosti. 

Byla podána informace o probíhajících dozorových programech ADCO a otevřen problém 

o spolupráci dozorových orgánů s celníky pro oblast strojních zařízení. Bylo diskutováno 

využívání informačního systému ICSMS pro dozorové orgány ve vztahu k úpadkovým 

výrobcům, kteří se snaží umístit své výrobky na trh EU prostřednictvím změny identifikace 
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společností a materiál Správná praxe - Průvodce na podporu dozoru nad trhem – Stroje. Byl 

diskutován projekt NOMAD, jehož využití je odvislé od realizace záměru sloučení směrnice 

pro hluk se směrnicí pro strojní zařízení. Byly také diskutovány podané informace 

o probíhajících kontrolních projektech národních dozorových orgánů. 

 

Belgie, Brusel -  Zasedání pracovní skupiny COEN (skupina pro shodu a prosazování 

práva v oblasti zdravotnických prostředků) 

12. 10. 2012 - Bc. Jana Grdinová, DiS., STMOS, ÚI - 5063 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupce EK podrobně představil Dalliho plán 

společné akce jako seznam opatření pro okamžitou akci dle stávající legislativy. Tento plán 

obsahuje načasování předpokládaných akcí pro fungování notifikovaných osob, pro dozor nad 

trhem, koordinaci, komunikaci a transparentnost. Zástupce EK dále informoval o nové verzi 

Rozhodnutí CMC č. 3 ze dne 16. 7. 2012, týkající se náležitostí adresy výrobce 

a zplnomocněného zástupce ZP. Dle předsedy COENu je potřeba sjednotit význam pojmu 

„dozor nad trhem“ a k uvedenému zpracovat písemný dokument, ve kterém bude obsažen 

souhrn názorů všech členských států, co si představují pod pojmem „dozor nad trhem“. 

Předseda COENu požádal všechny přítomné zástupce, aby se do příštího zasedání rozhodli, 

kdo se bude chtít účastnit projektu dozoru nad trhem se zubními a kostními výplněmi, aby mu 

zaslali vyplněný dotazník.  

 

Belgie, Brusel - Mezinárodní týden bezpečnosti výrobků IPSW 

15. 10. - 19. 10. 2012 – Ing. Milan Bouša, Ing. Michal Kříž, STMOS, ÚI – 5049, 5064 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Ve spolupráci se zástupci členských států EU, Evr. 

komise, Prosafe, Austrálie, Asie, Japonska, Číny, Kanady, USA, Koreje, světových 

spotřebitelských organizací, OECD, ICPHSO, ICPSC, BEUC, US Consumer Product Safety 

Commission, zástupců průmyslu a dalších organizací a orgánů činných na poli bezpečnosti 

spotřebitelských výrobků byla uspořádána vrcholná konference věnovaná bezpečnosti 

výrobků, kde byla shrnuta a prezentována veškerá činnost na úrovni spotřebitelské 

bezpečnosti nejen evropské ale i celosvětové. Byly zde prezentovány průřezově veškeré 

aktivity v této oblasti, předveden systém Global Recalls Portal, Rapex China, a další aktivity. 

Konference přijala závěry další strategie na tomto poli. 

 

Kypr, Paralimni - Zasedání pracovní skupiny ADCO - RTTE 

22. 10. - 25. 10. 2012 – Ing. Jiří Študlar, STMOS, ÚI - 5050 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Bylo podáno školení k používání IT formuláře 

k posuzování rizik výrobků RTTE, dále řešena mezinárodní dozorová akce ADCO EMC 

a akce RTTE na výrobky WLAN GHz. Přítomným byl předložen návrh revize směrnice 

RTTE a byly projednány sporné otázky při posuzování výrobků dle této směrnice jako např. 

rušiček, mikrovlnných pevných linek, opakovačů pro mobilní telefony, telefonů DECT 6.0, 

apod. 

 

Belgie, Brusel – jednání sítě ESC, EK, EAHC 

22. 10. – 24. 10. 2012 – Mgr. Tomáš Večl, Mgr. Ondřej Tichota, Evropské spotřebitelské 

centrum – 5068, 5069 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Práce v síti ESC, problematické případy a jejich 

řešení, spolupráce mezi jednotlivými ESC. 

Aktualizace informací a diskuse nad tématy souvisejícími s každodenní činností ESC ČR jako 

člena sítě ESC, např. řešení jednotlivých případů, jejich klasifikace, posun v otázce tzv. case-

handling protocolu, získání informací o závěrech společných projektů a objasnění otázek 

s nimi souvisejících, diskuse o společných projektech na rok 2013, mediální aktivity a plány 
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v rámci sítě ESC, osobní konzultace s kolegy z jiných ESC a z EK o některých případech či 

společných tématech, příprava dalších kroků sítě. 

 

Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny ADCO - PPE (Administrativní spolupráce 

v oblasti osobních ochranných prostředků) 

23. 10. 2012 - Bc. Jana Grdinová, DiS., STMOS, ÚI - 5066 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupce EK podal informaci o současných 

ochranných doložkách. Byl projednán model cyklistické helmy (helt-pro) inzerovaný jako 

„alternativa helmy“, OOP pro vizuální signalizaci motocyklistů, expertní skupina pro vnitřní 

trh s výrobky (Expertní skupina pro ICSMS) a společná akce PROSAFE zaměřená na 

výstražné oděvy a doplňky, ve které je ČOI zapojena. Zástupkyně ČOI prezentovala výsledky 

činnosti inspektorů OTK Praha v 1. fázi této akce PROSAFE.  

 

Německo, Trevír – Konference ERA 

24. 10. – 26. 10. 2012 – Mgr. Jan Pithart, Evropské spotřebitelské centrum - 5067 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Výroční konference o evropském spotřebitelském 

právu 2012. Získání informací o vývoji a tendencích v rámci spotřebitelské legislativy EU, 

ADR, ODR, ochrana osobních údajů, smlouvy o nákupu digitálního obsahu, judikatura SDEU 

ve spotřebitelských záležitostech, směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a 

zájezdy. 

Zvýšení kvalifikace a informovanosti zaměstnance ESC v různých frekventovaných oblastech 

spotřebitelských sporů a vývoji spotřebitelské legislativy. 

 

Německo, Kehl – studijní cesta 

28. 10. – 30. 10. 2012 – Mgr. Tomáš Večl, Mgr. Jan Pithart, Evropské spotřebitelské 

centrum – 5070, 5071 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Studijní cesta do partnerského ESC Německo a ESC 

Francie (společné sídlo), výměna zkušeností a postupů 

Seznámení s fungováním a činností ESC Německo a ESC Francie, se zapojením do 

organizační struktury hostující organizace a pravidly ochrany spotřebitele v těchto zemích. 

Přínos v objasnění managementu center a konzultace postupu řešení častých případů českých 

spotřebitelů s obchodníky z uvedených zemí, diskuse o aktuálně řešených případech. 

 

Bosna a Hercegovina, Sarajevo - Dozor nad trhem v národním systému "quality 

infrastructure"  

30. 10. - 1. 11. 2012 - Ing. Dana Manová, STMOS, ÚI - 5073 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na základě pozvání od Institutu pro evropskou 

politiku v Berlíně se zástupkyně ČOI účastnila jako přednášející školení pro pracovníky 

dozorových orgánů z Bosny a Hercegoviny a okolních států. Přednášky se týkaly systému 

dozoru nad trhem v České republice, efektivity tržního dozoru, informační politiky 

a zvyšování povědomí spotřebitelů a hospodářských subjektů.   

 

LISTOPAD 

Belgie, Brusel - Zasedání valné hromady PROSAFE, Evropský workshop tržního 

dozoru a závěrečná konference projektu „Zapalovače“ 

6. 11. - 8. 11. 2012 – Ing. Milan Bouša, STMOS, ÚI - 5072 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na valné hromadě PROSAFE byla vyhodnocena 

činnost PROSAFE za minulé období, současné i dokončené projekty, stanovena další strategie 

PROSAFE, na workshopu byly vyhodnoceny budoucí priority dozoru, navržena další témata 

společných dozorových akcí a další rozvoj horizontálních aktivit ve světle závěrů projektu 
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EMARS II, uvedeny příklady posuzování rizik „hraničních“ výrobků a prezentována 

spolupráce s celními orgány. Na závěrečném zasedání projektu Lighters II byly vyhodnoceny 

výsledky a závěry tohoto projektu, projednána závěrečná zpráva, která bude předložena 

Evropské komisi ke schválení, navržena změna příslušné normy a posílení osvětové kampaně 

na zvýšení bezpečnosti tohoto sektoru. 

 

Belgie, Brusel - Jednání ke společnému projektu členských států, který je zaměřen na 

ověření bezpečnosti výrobků určených k péči o děti 

7. 11. - 8. 11. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5074 

Program a zhodnocení přínosu jednání: V rámci projektu byly zpracovány pracovní materiály 

pro inspektory, které budou využity při vlastních kontrolách v jednotlivých členských státech. 

Jedná se hlavně o vzorkovací listy a testovací kritéria. Dále byly poskytnuty informace o 

jednotlivých laboratořích v členských státech, které by se mohly zapojit do připravovaného 

tendru na provedení laboratorního přezkoušení výrobků. Účastníci byli požádáni o informace 

o případných nehodách.  

 

Kypr, Nicosia - Zasedání pracovní skupiny ADCO CPR  

12. 11. - 15. 11. 2012 - Ing. Monika Košlerová, STMOS, ÚI - 5056 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci zasedání byli seznámeni s pracovní verzí 

návrhu nařízení o dozoru nad trhem. Komise má také v úmyslu převzít zabezpečení činností 

prováděných systémem ICSMS. Byly diskutovány podvodné certifikáty, analýza rizik 

stavebních výrobků (prezentace Norska) a čl. 5 CPR týkající se výjimek z povinnosti 

vypracovat prohlášení o vlastnostech, jelikož členské státy si toto ustanovení interpretují 

nejednotně. Na doporučení Komise bylo rozhodnuto, že skupina ADCO v rámci své zprávy 

o činnosti předloží v prosinci Stálému výboru pro stavebnictví požadavek projednání věci 

a Komise následně vydá usměrňující stanovisko. 

 

Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny podle směrnice pro elektromagnetickou 

kompatibilitu ADCO - EMC 

13. 11. - 14. 11. 2012 - Ing. Milan Valček, STMOS, ÚI - 5076 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Projednány a dohodnuty podrobnosti kampaně 

týkající se spínaných zdrojů pro notebooky. Německo přislíbilo bezplatně v letošním roce 

vyzkoušet ve svých laboratořích pět výrobků, které budou odebrány v ČR. Dalším bodem 

bylo projednání rizikového profilu rušiček pro potřeby celních orgánů. Následně projednán 

a diskutován materiál, který měl za účel porovnat a sjednotit dozorové orgány při 

vyhodnocení kritérii vzhledem k neshodnému výrobku.   

 

Belgie, Brusel - Zasedání expertní skupiny Celních orgánů a zástupců dozorových 

orgánů v oblasti bezpečnosti výrobků a vzájemné spolupráce 

28. 11. 2012 - Ing. Dana Manová, STMOS, ÚI - 5080 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Páté jednání expertní skupiny, kterého se zúčastnili 

zástupci celních a dozorových orgánů, se týkalo nově připravovaného legislativního balíčku, 

který zahrnuje revizi GPSD a oblast dozoru nad trhem. Dále byly představeny výsledky práce 

pracovní podskupiny, která byla pověřena zpracováním strategie pro sběr dat z celních kontrol 

bezpečnosti výrobků při dovozu ze třetích zemí a zástupce z PROSAFE, který představil 

celním orgánům společné dozorové akce, které probíhají a budou dále probíhat i v roce 2013 

a následujících a vyzval celní orgány do jejich zapojení. 

 

Slovinsko, Ljubljana - Jednání pracovní skupiny v rámci společného projektu 

„Žebříky“ 

http://dbserver/technika/omz/Lists/Zahranin%20cesty/DispForm.aspx?ID=132
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28. 11. – 30. 11. 2012 – Ing. Marie Vilímová, STMOS, ÚI - 5075 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Byly předány informace o akcích přijatých 

dozorovými orgány členských států u jednotlivých distributorů a výrobců kontrolovaných 

typů výrobků.  Byly předány informace o výsledcích zkoušek teleskopických žebříků 

a připraveny informace pro zpracování informace o akci pro Komisi.  

 

Belgie, Brusel - Zasedání Expertní skupiny pro IMP (se zaměřením na ICSMS) 

30. 11. 2012 – Ing. David Šoltys, STMOS, ÚI - 5081 

Program a zhodnocení přínosu jednání: 1. zasedání expertní skupiny, které se týkalo výhradně 

ICSMS a jeho implementace dle Nařízení 765/2008. Byl prezentován plán dalšího rozvoje 

systému ze strany hlavního administrátora LUBW a AISBL. Byl diskutován současný stav 

používání systému a především jeho další výhledy v jednotlivých členských státech, zástupci 

měli možnost se vyjádřit zejména k otázkám propojení se systémem RAPEX, vztahu 

informací databáze k jednotlivým směrnicím a nařízením EK, ke kapitole REACH a možnosti 

generovat statistická data. Byla podána informace o stavu implementace informační databáze 

ICSMS v ČR a ČOI. 

 

PROSINEC 

 

Norsko, Oslo – studijní cesta do partnerského ESC Norsko 

2. 12. – 4. 12. 2012 – Mgr. Ondřej Tichota, Mgr. Jan Pithart, Evropské spotřebitelské 

centrum – 5077, 5078 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Studijní cesta do partnerského ESC Norsko, výměna 

zkušeností a postupů 

Seznámení s fungováním a činností ESC Norsko a ESC Rakousko (šlo o společnou ZPC 

s tímto ESC), zapojením do organizační struktury hostující organizace a pravidly ochrany 

spotřebitele v Norsku a Rakousku, systém ADR, komunikace služeb vůči veřejnosti a médiím, 

konzultace řešených případů a právních odlišností mezi jednotlivými zeměmi, směrování sítě 

ESC, společné projekty. 

 

Velká Británie, Londýn – První zasedání Ad hoc skupiny pro vysoce viditelné osobní 

ochranné prostředky 

17. 12. – 19. 12. 2012 - Bc. Jana Grdinová, DiS., STMOS, ÚI - 5079 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupci BE, CZ, DK, FI, NO, UK a výrobců 

výstražných oděvů a doplňků se sešli na prvním zasedání nově vzniklé Ad hoc skupiny, 

vytvořené na základě podnětu zástupce EK a více členských států z důvodu dlouhodobých 

diskuzí týkajících se těchto velmi problematických výrobků. Členové skupiny si navzájem 

vyměnili své zkušenosti a názory na tyto výrobky a dohodli se na nutnosti sjednocení 

klasifikace těchto výrobků a na další úzké a intenzivní spolupráci. 

 

Zhodnocení celkového přínosu pro ČOI 

Z uvedeného přehledu zahraničních služebních cest vyplývá, že Česká obchodní inspekce 

vykonává díky členství ČR v EU relativně velké množství mezinárodních aktivit. Tyto 

činnosti jsou imanentní součástí spolupráce ČOI v rámci struktury evropských dozorových 

a dalších orgánů (PROSAFE, TAXUD, atd.) vč. zapojení do informačního systému o výskytu 

nebezpečných výrobků RAPEX. Dalším determinantem se od roku 2009 stala delimitace 

Evropského spotřebitelského centra na ČOI, kdy ESC působí v rámci zřízené sítě 

spotřebitelských center v jednotlivých členských státech EU, resp. EHP. 

Zaměstnanci ČOI jsou odbornými členy pracovních skupin jako např. ADCO komise pro 

LVD - elektrická zařízení nízkého napětí, RTTE - rádiová a telekomunikační koncová 
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zařízení, TOYS - hračky, rekreační plavidla, stavební výrobky, strojní a tlaková zařízení, 

prostředky osobní ochrany; pro oblast elektromagnetické kompatibility - skupina EMC, pro 

metrologii WELMEC, pro oblast zdravotních prostředků – skupina COEN. Předmětem 

spolupráce 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 přeshraničních aktivit se ČOI rovněž aktivně zapojila do některých evropských 

dozorových akcí. Jedná se o grantové projekty spolufinancované Evropskou komisí např. na 

zapalovače, žebříky, laserové zdroje, reflexní oděvy a příslušenství, nabíječky baterií, sekačky 

trávy a výrobky určené pro děti, tj. oblastí, kde může docházet k poškození zdraví spotřebitelů 

nebo jejich ekonomické újmě. Zapojením do těchto dozorových projektů dochází k využívání 

„best practice“, prohlubování mezinárodní spolupráce dozorových orgánů, spolupráce 

s celními orgány v daném sektoru, vytváření vztahů se zástupci průmyslových asociací 

a dalších zainteresovaných stran, šíření a využití výsledků akcí pro ostatní dozorovou činnost 

ČOI, dopadu na evropskou standardizaci, dochází i k vymáhání práva EU na straně čínských 

orgánů zodpovědných za posuzování výrobků, a další horizontální aktivity. 

Stejně jako v minulých letech se nejednalo pouze o aktivity v teoretické rovině, ale v rámci 

přeshraniční spolupráce byly uskutečněny i kontrolní akce za účasti inspektorů Polske 

Inspekcje Handlowe. Předmětem kontrolních akcí bylo faktické ověření problematiky 

diskriminace spotřebitele, správnosti účtování cizím státním příslušníkům (turistům) nebo 

problematika nekalých obchodních praktik. Významná byla rovněž pracovní návštěva u 

zástupců maďarského orgánu dozoru v oblasti ochrany spotřebitele Nemzeti 

Fogyasztóvédelmi Hatóság (NFH), která potvrdila oboustrannou dobrou spolupráci při 

výměně informací. Zároveň byla dohodnuta i vzájemná výměna kontrolních pracovníků a 

jejich zapojení do kontrolní činnosti partnerského úřadu v roce 2013. 

Celkově všechny účasti zástupců ČOI na zahraničních služebních cestách (podrobnosti 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 

poli EU a v některých případech byla činnost ČOI na mezinárodním fóru i příkladně 

hodnocena. Nejdůležitější součástí mezinárodních aktivit ČOI z dlouhodobého pohledu je 

však sledování a participace na přípravě budoucí strategie evropského dozoru, sledování 

přípravy nové evropské legislativy dozoru z pohledu „Single Act“ a jejího dalšího využití 

v činnosti ČOI. 

 

Závěrečné celkové stručné zhodnocení výsledků ZSC uskutečněných zaměstnanci 

Evropského spotřebitelského centra a jejich přínosu pro ČOI: 

Zahraniční služební cesty ralizované v roce 2012 zaměstnanci Evropského spotřebitelského 

centra vycházely z plánu služebních cest grantové smlouvy ESC na rok 2012. Realizované 

služební cesty, které v plánu nebyly, byly předem konzultovány a schváleny zástupcem 

EAHC. Veškeré náklady na tyto cesty tak budou zahrnuty do nákladů grantu vyúčtovávaného 

EAHC. 

Realizované pracovní cesty se v prvé řadě týkaly společných jednání v síti ESC a stanovení 

priorit další práce a vývoje sítě ESC. Mezi tyto cesty patří především služební cesty do 

Bruselu, Lucemburku a v závěru roku do norského Osla. Za účelem zvýšení kvalifikace 

a informovanosti zaměstnanců ESC v oblasti spotřebitelských práv a vývoje spotřebitelské 

legislativy byly realizovány cesty na několik školení, konferencí. Tyto cesty umožnily 

vzájemnou výměnu zkušeností a zjištění možností dalšího vývoje a zlepšení práce českého 

ESC. 
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IX. Vyčíslení výdajů na pohoštění a dary 
 

Pohoštění 
 

Rozpočtové prostředky určené na pohoštění byly čerpány na zajištění občerstvení (obědů, 

večere) pro účastníky mezinárodního meatingu ADCO – RTTE (radiová telekomunikační 

zařízení), v rámci školení ICSMS za účasti školitelů z Německa, dále pro zástupce delegace 

Maďarského dozorového orgánu, v rámci mezinárodních návštěv zástupců sítě ESC, jednání 

ústředního ředitele a dalších vedoucích zaměstnanců ústředního inspektorátu i jednotlivých 

inspektorátů, v rámci pracovních porad a školení.  

Ústřední inspektorát vyčerpal částku: 313 917,-Kč 

Celkově na střediscích - inspektorátech bylo vyčerpáno: 70 300,21 Kč 

 

Celkově byla na pohoštění čerpána částka 384 217,21 Kč 

 

Dary 

Obdarováni byli zástupci maďarského dozorového orgánu (při návštěvě v ČR i zahraniční 

návštěvě české delegace v Maďarsku), dále byla zajištěna prohlídka kulturní památky pro 

účastníky mezinárodního meatingu ADCO RTEE. Celkové čerpání darů, za rok 2012 

představovalo částku 15 790,- Kč. 
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X. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního 

a neinvestičního charakteru, nerealizovaných v roce 2012, včetně 

zdůvodnění těchto plateb 

 

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

na nákup pohonných hmot ve výši 200 tis. Kč (v průběhu roku na základě jednání sníženo na 

40 tis. Kč) a záloha na poštovní služby ve výši 10 tis. Kč. 
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XI. Bezúplatné převody majetku 
 

V roce 2012 ČOI bezúplatně získala následující majetek: 

 

1. Bytová jednotka - ke služebním účelům – ubytování zaměstnanců zejména technické 

kontroly při kontrolní činnosti. Byt byl převeden z Úřadu pro zatupování státu ve 

věcech majetkových. Jedná se o bytovou jednotku 1 + kk v Brně v hodnotě 680 000,- 

Kč. 

2. Dodávkový automobil značky HYUNDAI H-1, který byl převeden ze Správy úložišť 

radioaktivních odpadů na ČOI. Nahradil tak vyřazený dodávkový automobil Ford 

Tranzit z r. 1989. Zůstatková cena je 303 262,- Kč 

 

O nepotřebný majetek ČOI neprojevila zájem žádná organizační složka ani jiný orgán státní 

správy. Nebyl tak realizován žádný bezúplatný převod majetku ČOI. 
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XII. Vyčíslení a okomentování prostředků příjmů zvláštního příjmového 

účtu státního rozpočtu podle evidence správních poplatků, pokut ve 

správním řízení a pokutových bloků 

 

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

vzniklé na základě sankcí udělených ČOI  vymáhají celní úřady. V roce 2012 bylo na zvláštní 

příjmový účet státního rozpočtu z pokut uložených ve správním řízení odvedeno 41 831 500 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 2012 pak bylo na účet příslušných celních úřadů převedeno celkem 

1 604 000 Kč. 

 

 

Příjmy – zvláštní příjmový účet 

A B C D E F G H 

zákon  2012 zaplaceno převedeno na celkem 

číslo vykonatelno v pohledávkách  celkem    pohl.r.2011 CÚ/subjekt 19 účet 3754 

311/2006 11 414 000 17 354 000 6 905 500 1 871 500 255 000 3 000 6 647 500 

102/2001 475 000 588 000 2 303 500 2 027 500 8 000 4 000 2 291 500 

22/1997 2 034 500 2 480 000 2 261 000 696 500 73 400 12 000 2 175 600  

634/1992 22 881 100 30 688 600 22 207 900 3 488 500 1 023 700 80 000 21 104 200 

145/2010 856 000 1 177 000 517 000 41 000 25 500 1 000 490 500 

552/1991 872 000 2 755 000 189 000 50 000 31 000  158 000 

353/2003 303 000 380 000 425 000 133 000 26 000 4 000 395 000 

64/1986 885 000 1 500 000 581 500 199 000 51 000 3 000 527 500 

477/2001 145 000 147 500 155 000 12 000 3 000 3 000 149 000 

247/2006 24 000 24 000 24 000    24 000 

500/2004 3 000 3 000 3 000    3 000 

příkazy na místě  7 865 700 7 865 700 7 865 700 0 0 0 7 865 700 

mylné platby               

C E L K E M 47 758 300 64 962 800 43 438 100 8 519 000 1 496 600 110 000 41 831 500 

 

Legenda: 
B – součet pokut podle jednotlivých zákonů s vykonatelností v roce 2012 

C – pokuty evidované v pohledávkách celkem 

D – pokuty zaplacené v roce 2012 (s vykonatelností v roce 2012, případně dříve) 

E – ze sloupce D celkem - pokuty splacené z pohledávek evidovaných v roce 2011 

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 2012 (po odečtení převodů dle F a G)
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XIII. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol uskutečněných v roce 2012 

 

Výkon interního auditu byl v r. 2012 zajišťován jedním zaměstnancem, byly realizovány 

4 audity.  

- Hospodaření s prostředky EU v r. 2011 

- MA Přefakturace nákladů u vzorků stanovených a nestanovených 

- MA Zadávání dat do systému MERCURIUS 

- MA Činnost inspektorátu Středočeského a hl.m.Praha 

 

Plánované audity 

- Hospodaření s prostředky EU v r. 2011 

Každoroční audit Evropského spotřebitelského centra (ESC) se zaměřením na kontrolu 

prvotních nákladů souvisejících s činností ESC (mzdové náklady, náklady na zahraniční 

pracovní cesty, technické vybavení, materiálové náklady vč. nákladů na propagaci). Vykázané 

nákladové položky ESC odpovídaly předloženým údajům ve výkazu Grant agreement Project 

ECC Net CZECH REPUBLIC – no 2010 81 05.    

 

Mimořádné audity reagují na aktuální potřeby managementu ČOI.  

- MA činnosti inspektorátu Středočeského a hl.m.Praha 

Cílem auditu byla kontrola dodržování platných právních norem a interních předpisů v  

oblastech:  

-přijatých podnětů (evidence v systému Mercurius, doba řešení jednotlivých podnětů)  

-odběr vzorků (evidenci, nevyhovující vzorky a přefakturace nákladů kontrolovaným osobám)   

-zajištění zboží a výrobků a jejich poskytování k humanitárním účelům (vč. skladování falz, 

evidenci, likvidaci a přefakturaci nákladů s touto činnosti spojených) 

-využívání mobilních telefonů (evidence na osobních kartách, v případě ztráty – nahlášení 

a řešení jednotlivých případů škodní komisí) 

- příkazy na místě (PNM) - (formální náležitosti, pohledávky z neuhrazených PNM v rámci 

dělené správy) 

- autoprovoz inspektorátu (vedení knihy jízd, příkazů k jízdě, autodohled, hospodárnost 

a efektivnost ve využívání služebních vozidel, stáří vozového parku, majetková evidence) 

- archiv a archivace dokladů (uložení dokumentů na jednotlivých inspektorátech, archivační 

kniha, skartační řízení a vlastní skartace) 

- zvláštní příplatky a jejich proplácení jednotlivým inspektorům (dodržování zákona  

č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě)  

 

- MA přefakturace nákladů u vzorků stanovených a nestanovených 

při kterém byla kontrolována povinnost organizace přefakturovat náklady certifikovaných 

zkušeben v případě nevyhovujícího výrobku kontrolované osobě. Doporučení auditora byla 

akceptována vč. aktualizace stávající směrnice se zapracováním kontrolních prvků 

využívaných u databáze stanovených a nestanovených vzorků. Kontrolní přehledy jsou 

předávány 2x ročně, čímž je minimalizováno opomenutí fakturace.  
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-MA zadávání dat do systému MERCURIUS   

při auditu bylo kontrolováno 364 kontrolních spisů ze všech inspektorátů, kontrola se 

zaměřila na správnost všech vkládaných dat do systému MERCURIUS, který je analyticko- 

statistickým systémem evidující a vyhodnocující všechna podání. Doporučení byla 

akceptována a v co nejkratší době bude provedena řada úprav vedoucí k jednotnosti při 

vkládání dat do systému a budou aplikovány jednoduché kontrolní prvky oddělení IT, které 

povedou ke snížení příp. úplnému odstranění stávajících nedostatků.  

 

Závěrečné zprávy z provedených interních auditů včetně doporučení k odstranění zjištěných 

nedostatků byly projednány a předány auditovaným útvarům ČOI a ústřednímu řediteli ČOI. 

Vzniklé nesrovnalosti, které jsou zjištěny v průběhu auditu, byly řešeny operativně, příp. jsou 

impulsem pro rozšíření kontrolních prvků v řídící činnosti organizace (interní směrnice, 

opatření ústředního ředitele apod.)  
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XIV. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2012 
 

Počáteční stav k 1.1.2012  464 932,67 Kč  

Z toho: 254 811,82  Kč 

 

210 120,85 Kč 

zůstatek zálohy z EU na provozování 

Evropského spotřebitelského centra v roce 

2011 (dále jen ESC) 

Granty: dětská chodítka, zapalovače II, 

žebříky, ukazovátka, oděvy 

Příjem celkem v roce 2012: 3 170 486,67 Kč  

Z toho:  ESC 402 731,45 Kč z EU doplatek ESC za rok 2011 

              ESC 1 247 883,00 Kč z EU záloha ESC 2012 - 49 000,- EUR                                      

              ESC 1 231 076,00 Kč z EU záloha ESC 2013 - 49 000,- EUR                                      

              Projekt EMARS II 139 520,55 Kč z EU na EMARS II  

              Grant. č. 149191 127 955,00 Kč z EU na Grant Mercurius (bude zapojeno 

v roce 2013) 

              Grant. č. 159191 21 320,67 Kč z EU na Grant JA 2010 

Výdej celkem v roce 2012: 2 208 447,73 Kč  

Z toho:  ESC 657 543,27 Kč doplatek ESC za rok 2011 

              ESC 1 179 942,39 Kč ESC rok 2012 

              Grant. č. 89191 57 167,90 Kč Grant dětská chodítka 

              Grant. č. 99191 74 476 40 Kč Grant zapalovače II 

              Grant. č. 109191 78 476,55 Kč Grant žebříky, ukazovátka, oděvy 

              EMARS II 139 520,55 Kč EMARS II  

              Grant. č. 159191 21 320,67 Kč Grant JA 2010 

 

Přesun do rezervního fondu vlastních prostředků v roce 2012 nebyl uskutečněn žádný. 

Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2012 = 1 426 971,61 Kč. 
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XV. Vyčíslení nevyčerpaných rozpočtových prostředků k limitům 

výdajových účtů za rok 2012 
 

 

Systémově určené výdaje (Investice) – 15 172,70 Kč 

Investiční prostředky nebyly zcela vyčerpány, protože se podařilo na základě výsledků 

veřejné zakázky snížit výdaje na pořízení tiskáren, které byly předmětem soutěže.  

 

Výdajový účet – 12 114,59 Kč 

Výdajový účet nebyl vyčerpán o 12 114,59 Kč z důvodu většího odhadu poplatků 

k bankovním účtům než kolik činily ve skutečnosti. 

 

Náhrady mezd v době nemoci – 274,- Kč 

Celkově bylo vyplaceno o 274,- Kč méně oproti předpokladu.  

 

Rezervní fond – 1 426 971,61 Kč 

Zůstatek Rezervního fondu bude použit v roce 2013, do výdajů bude zapojen přes příjmový 

účet. Zůstatek se skládá ze zálohy na činnost Evropského spotřebitelského centra v roce 2012 

a 2013. Dále grantu č. 149191 – úprava databázového systému Mercurius – spotřebitelská 

podání - ve výši 127 955,- Kč. Více o rezervním fondu v bodě XIV. – stav rezervního fondu 

k 31. 12. 2012. 

 


