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I. Česká obchodní inspekce 

Česká obchodní inspekce kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo 
dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou 
činnost na vnitřním trhu, poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště, pokud podle 
zvláštních právních předpisů nevykonává dozor jiný správní úřad, pokud zákon nestanoví 
jinak. Kontrolní činnost ČOI je zaměřena zejména na dodržování povinností stanovených 
v zákoně o ochraně spotřebitele, obecné bezpečnosti výrobků, o technických požadavcích na 
výrobky, o kontrole kvality pohonných hmot, o poskytovatelích spotřebitelského úvěru a o 
ochraně fiskálních zájmů státu. 

V roce 2013 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, 

Nejdůležitější 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. 

Obdobně jako v minulých letech prováděla Česká obchodní inspekce 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, 
ochrany práv duševního vlastnictví, tak i ochrany ekonomických zájmů spotřebitelů a obecné 
bezpečnosti výrobků, zahrnující cca 70 % nepotravinářských výrobků na trhu. Do kontrolní 
činnosti byly také zahrnuty aspekty ochrany fiskálních zájmů státu (vybraná ustanovení zákona 
o spotřební dani), jakož i environmentální problematiky (zákon o obalech, zákon o ovzduší, 
jakost prodávaných pohonných hmot atd.). Druhou část plánu tvořila oblast kontroly plnění 
technických požadavků na výrobky po jejich uvedení na trh, příp. do provozu. Plnění 
uložených úkolů vycházelo jak z oficiálních informačních zdrojů (zejména z evropského 
výstražného informačního systému RAPEX, portálu CIRCA a AdCo skupin, včetně databáze 
ICSMS, podnětů ostatních dozorových orgánů a organizace PROSAFE), tak i z podnětů 
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spotřebitelů resp. podnikajících subjektů, zpráv zveřejněných v médiích a dalších informací, 
které ČOI obdržela, případně při kontrolní činnosti zjistila a pružně tak reagovala na aktuální 
problémy na trhu. Ve výrobkové oblasti se ČOI musela také vypořádat s novou legislativou, 
která vstoupila v průběhu roku 2013 v účinnost. Jednalo se zejména o nařízení vlády č. 
481/2012 Sb., o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických 
a elektronických zařízeních, přechod z nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na stavební výrobky označované CE, na přímo účinné nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011 (Construction 
Products Regulation - CPR), kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 995/2010 ze dne 
20. 10. 2010, kterým se stanoví povinnosti hospodářských subjektů uvádějících na trh dřevo a 
dřevařské výrobky prostřednictvím prováděcího zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a 
dřevařských výrobků na trh. Do třetí části byla zahrnuta činnost vyplývající ze zapojení ČOI do 
struktur EU, které přímo souvisí s dozorem na úseku koordinace dozorových činností. 

Na základě komunitárních předpisů 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 byla ČOI zapojena do sedmi dozorových projektů, (v jednom 
projektu ve skupině AdCo, pod směrnicí EMC a šesti projektech koordinovaných evropským 
sdružením PROSAFE) a rozvíjela spolupráci i s příslušnými orgány sousedních států. 

Za rok 2013 ČOI provedla celkem 37 299 kontrol, z nichž ve 35,5 % (13 226 kontrol) byly 
zjištěny nedostatky. V rámci provedených kontrol bylo při 29 552 kontrolách prověřováno 
dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, nedostatky byly zjištěny v 10 049 
případech (34 %); při 6 198 kontrolách prověřováno dodržování zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky, při kterých byly zjištěny nedostatky v 1 499 případech 
(24,2 %) a při 3 142 kontrolách prověřováno dodržování zákona č. 102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti výrobků, kdy nedostatky byly zjištěny ve 197 případech (6,3 %). Celkový počet 
pokut, které v roce 2013 nabyly právní moci, byl 11 609 v hodnotě 105 400 200 Kč. 

Veškeré aktivity ČOI konvergovaly k zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele, resp. 
oprávněného zájmu (zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo životního 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 vydané DG 
TAXUD. 

V roce 2013 bylo posuzováno celkem, mimo pohonné hmoty, 271 typů výrobků - vzorků, 
z nichž jako nevyhovující legislativním požadavkům bylo vyhodnoceno 154 typů výrobků. 

V roce 2013 bylo přijato 22 505 podání, což je proti roku 2012 pokles o 2,64 %. Z toho 
počtu bylo oprávněných nebo částečně oprávněných 2 613, tedy 11,6 %. Na některé z nich 
musela ČOI reagovat nejen odběrem vzorků výrobků, ale i zajištěním provedení jejich 
posouzení (analýzy), aby tak mohla být učiněna nezbytná opatření k zajištění zejména 
bezpečnosti občanů a ochrany veřejného zájmu. 

V návaznosti na systém RAPEX 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 předala Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR za loňský rok 
návrh 38 oznámení o nebezpečných spotřebitelských výrobcích (dále jen notifikací) podle 
čl. 12 GPSD. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR všechny návrhy schválilo a předalo ke 
schválení Evropské Komisi. Z 38 návrhů notifikací vydala Evropská Komise 28 notifikací podle 
čl. 12 GPSD a 10 Info notifikací. V roce 2013 schválila Evropská Komise 3,5 krát více notifikací 
oznámených Českou obchodní inspekcí podle čl. 12 GPSD než v roce 2012. Evropská Komise 
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v roce 2013 vydala 2 019 notifikací podle čl. 12 GPSD. Z tohoto počtu notifikací bylo České 
obchodní inspekci adresováno celkem 1 468 notifikací podle čl. 12 GPSD, tj. průměrně cca 
122 notifikací měsíčně. Ve srovnání s předchozím rokem nedošlo k výrazné změně v počtu 
notifikací vydaných Evropskou Komisí. 

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 2 495 
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 73 vzorků, což je 2,9 % celkového odebraného množství. Získané 
výsledky jsou podkladem pro zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu zasílanou orgánům EU. 

Výše uvedené oblasti budou představovat hlavní činnosti ČOI i v roce 2014. Do hlavních 
aktivit zatěžujících výdajovou stránku rozpočtu, budou i nadále patřit výdaje za rozbory 
odebraných vzorků, využití služeb soudních znalců, přizvaných osob (spoluúčast jiných 
dozorových orgánů), zajištění překladů (notifikace, znalecké posudky, protokoly apod.), školení 
pro inspektory před kontrolními akcemi, výdaje na pohonné hmoty služebních vozidel, atd. 
Rozhodnou položkou budou i cestovní výdaje zejména na zahraniční pracovní cesty 
(zastoupení ČOI v AdCo skupinách, včetně zapojení do projektu SWEEP). 
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II. Plnění příjmů 

Příjmy pro rok 2013 byly stanoveny na částku 32 815 tis. Kč. V průběhu roku 2013 byly 
navýšeny o 12 000 tis. Kč a to k 6. 11. 2013 rozpočtovým opatřením č. 4, na konečných 
44 815 tis. Kč. Tato částka byla překročena o 25 584,52 tis. Kč, to je o 157,09 % a celkové 
příjmy činily 70 399,52 tis. Kč. V porovnání s rokem 2012 byly příjmy ve sledovaném roce 
vyšší o 12 062,79 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 
57 438,55 tis. Kč. Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůstu o 15 661,90 tis. Kč. 

Další významnou položku příjmové části představovaly příjmy za náhrady nákladů řízení 
ve smyslu úst. § 79 odst. 8 správního řádu, ve výši 8 936,79 tis. Kč, což představuje ve 
srovnání s rokem 2012 pokles o 732,42 tis. Kč. 

Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly 
požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2013 plněny ve 
výši 1 288,40 tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve výši 106,34 tis. Kč. Dodatečné 
náhrady nákladů vynaložených v minulých letech, kterými nebylo možno kompenzovat výdaje, 
činily 132,17 tis. Kč. 

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 163 tis. Kč byly 
získány prodejem 9 osobních automobilů a výpočetní techniky. 

Zbývající příjmy ve výši 61,84 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 1 618,49 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. 2013 v Kč 

Súč Pol. Aúč Popis 
rozpočet 
upravený 

roční 
plnění 

% 
plnění 

222 1361 
 

daňové příjmy 0,00 29 200,00   

222 2111 1 příjmy za poskytnutí informací 0,00 3 458,00   

222 2111 
 

příjmy z poskytování služeb a výrobků 0,00 3 458,00   

222 2132 0 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a částí 560 000,00 568 944,56 101,60% 

222 2132 
 

celkem položka: 2132 560 000,00 568 944,56 101,60% 

222 2141 0 příjmy z úroků 0,00 0,00 
 

222 2141 
 

příjmy z úroků 0,00 0,00 
 

222 21 
 

příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací 
s přímým vztahem 

560 000,00 572 402,56 102,21% 

222 2212 0 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení 37 335 000,00 57 433 550,00 153,83% 

222 2212 1 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení 0,00 5 000,00   

222 2212 
 

sankční platby přijaté od jiných subjektů 37 335 000,00 57 438 550,00 153,85% 

222 22 
 

přijaté sankční platby a vratky transferů 37 335 000,00 57 438 550,00 153,85% 

222 2310 0 příjmy z prodeje neinvestičního majetku 0,00 0,00 
 

222 2310 
 

příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku 0,00 0,00 
 

222 2322 0 přijaté pojistné náhrady 0,00 3 960,43   

222 2322 
 

přijaté pojistné náhrady 0,00 3 960,43   

222 2324 0 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-předchozí roky 0,00 132 168,00   

222 2324 1 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-refundace 
rozborů 

640 000,00 1 288 401,16 201,31% 

222 2324 2 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náhrady 
nákladů řízení - § 79 odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb. 

6 280 000,00 8 936 790,00 142,31% 

222 2324 3 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-zničené zboží, 
skladované zboží 

0,00 106 342,00   

222 2324 4 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- škody 0,00 8 614,00   

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

0,00 733,00   

222 2324 
 

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 920 000,00 10 473 048,16 151,34% 

222 2328 0 neidentifikované příjmy 0,00 0,00   

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

222 2328 
 

neidentifikované příjmy 0,00 0,00   

222 2329 0 j.n. ostatní nedaňové příjmy-jistoty 0,00 31 586,00   

222 2329 1 
j.n. ostatní nedaňové příjmy-úroky z prodlení, soudní 
výlohy 

0,00 15 455,74   

222 2329 4 j.n. ostatní nedaňové příjmy-neuvedené jinde 0,00 14 801,00   

222 2329 
 

ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 61 842,74   

222 23 
 

příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní 
nedaňové příjmy 

6 920 000,00 10 538 851,33 152,30% 

222 3113 1 
příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého 
majetku 

0,00 163 000,00   

222 3113 
 

příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného 
majetku 

0,00 163 000,00   

222 31 
 

kapitálové příjmy  0,00 163 000,00   

222 4132 0 převody z ostatních vlastních fondů - (cz-6ol5) 0,00 39 022,00   

222 4132 
 

převody ostatních vlastních fondů 0,00 39 022,00   

222 4135 0 převody z fondu organizačních složek státu 0,00 1 618 492,00   

222 4135 
 

převody z rezervních fondů OSS 0,00 1 618 492,00   

222 41 
 

neinvestiční přijaté transfery 0,00 1 657 514,00   
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III. Vyhodnocení efektivnosti neinvestičních a investičních 
výdajů k upravenému rozpočtu 2013 a ke skutečnosti r. 2013 

Schválený rozpočet výdajů pro rok 2013 byl stanoven ve výši 270 810 tis. Kč, upravený 
rozpočet byl ve výši 279 736,47 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 271 885,13 tis. Kč, tj. 97,19 % 
upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 282 287,26 Kč, to znamená čerpání 
z rezervního fondu ve výši 1 618 492 Kč, zapojením do příjmů přes účet přijatých dotací, 
nespotřebované výdaje ve výši 713 435 Kč. Z toho náklady na věcné výdaje činily 70 897,50 
tis. Kč a investiční výdaje 8 975, 43 tis. Kč. 

Ve sledovaném roce došlo oproti předchozímu roku k poklesu skutečného čerpání výdajů 
o 10 957,08 tis. Kč (r. 2012 – skutečnost činila 282 842,21 tis. Kč). 

V roce 2013 ČOI na účet rezervního fondu organizace obdržela 1 618 492 Kč, uvolněno 
bylo 1 618 492 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. 2013 byl ve výši 465 377,67 Kč. 

Mzdové prostředky celkem 148 379 tis. Kč byly čerpány na 99,93 %. Z toho upravený 
rozpočet na platy byl stanoven ve výši 146 227 tis. Kč, skutečné čerpání činilo 147 314,63 tis. 
Kč. 

Pro ostatní platby za provedenou práci byl upravený rozpočet ve výši 3 059 tis. Kč, 
vykázané čerpání ve výši 3 422,56 tis. Kč (z toho ostatní osobní výdaje 1 064,05 tis. Kč a 
náhrady mezd 2 358,51 tis. Kč). 

Čerpání věcných výdajů činilo 87,39 % ke konečnému rozpočtu. 

Konečný rozpočet dotčených výdajů byl stanoven ve výši 81 124,30 tis. Kč, přičemž skutečné 
čerpání činilo 70 897,50 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 1 618,49 tis. Kč bez převodu do FKSP. 

Na nákup materiálu celkem bylo čerpáno 100 % upraveného rozpočtu. Konečný 
rozpočet byl ve výši 4 019,36 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 4 019,36 tis. Kč. Oproti roku 
2012 došlo na tomto seskupení položek k poklesu o 1 405,28 tis. Kč. 

Z toho na nákup ochranných pomůcek (dle interní směrnice ČOI) bylo čerpáno 11,88 tis. 
Kč, jednalo se o montérky, pracovní obuv a rukavice. 

Na knihy, učební pomůcky a tisk bylo vydáno 388,89 tis. Kč. 

Na drobný dlouhodobý hmotný majetek bylo vydáno 1 206,46 tis. Kč, oproti roku 2012, 
kdy bylo vydáno 2 920,08 tis. Kč. 

DHM od 3 tis. Kč do 20 tis. Kč – zde bylo pořízeno 10 ks digitální kamer za 96 800,00 Kč, 
domácí kino za 10 100,00 Kč, navigace za 9 950,00 Kč, 2 lednice a mikrovlnná trouba za 
14 160,00 Kč, vysavač, 2 židle a ALU nájezd za 15 511,00 Kč a skříň s policemi za 3 981,00 
Kč. Celkové čerpání položky 5137 00 bylo 150 502,00 Kč. 

DHM do 3 tis. Kč – zde byly pořízeny varné konvice, mobilní telefony, prodlužovačky, 
kancelářská křesla, skartovačky, koše na odpadky. Největší částka byla použita na nákup 
kancelářských křesel na ústřední inspektorát a to v částce 44 679,00 Kč. 

Celkové čerpání položky 5137 01 bylo 122 607,90,00 Kč. 

DHM nad 20 tis. Kč – zde byl pořízen LED televizor za 39 890,00 Kč. 

Celkové čerpání položky 5137 02 bylo 39 890,00 Kč. 

Celkem 44 815 000,00 70 399 517,89 157,09% 
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DHM od 3 tis. Kč do 20 tis. Kč ICT – zde byla pořízena telekomunikační stanice za 
6 900,00 Kč, 5 ks Flash disků za 15 397,25 Kč, 10 ks mobilních tiskáren za 71 390,00 Kč a 
55ks mobilních telefonů za 411 777,84,00 Kč. 

Celkové čerpání položky 5137 60 bylo 505 465,09,00 Kč. 

DHM do 3 tis. Kč – zde byly pořízeny, mikropájka, klávesnice, switch, taška na notebook. 
Nevyšší částky byly použity na 10ks diktafonů za 27 709,00 Kč, 10 ks digitálních fotoaparátů 
za 28 659,00 Kč, 100ks modemů za 78 045,00 Kč a 88 ks mobilních telefonů za 
244 052,16,00 Kč. Celkové čerpání položky 5137 61 bylo 387 993,66,00 Kč. 

Položka 5137 byla čerpána ve výši 1 206,46,00 Kč. 

Nákup materiálu jinde nezařazený, byl čerpán ve výši 2 412,13 tis. Kč, v roce 2012 bylo 
čerpání 2 106,63 tis. Kč, to představuje nárůst o 305,50 tis. Kč. Výdaje na nákup 
kancelářských potřeb a materiálu byly ve výši 829,75 tis. Kč, materiál pro služební auta byl 
čerpán ve výši 34,37 tis. Kč, nádobí bylo nakoupeno za 4,85 tis. Kč, čistící a úklidové 
prostředky 125,06 tis. Kč, na nákup vzorkovnic 243,63 tis. Kč, nákup materiálu pro objekty 
65,58 tis. Kč. Na nákup tonerů bylo vydáno celkem 914,96 tis. Kč a za drobný materiál ICT 
bylo vydáno 193,92 tis. Kč. 

Úroky a ostatní finanční výdaje činily v roce 2013 celkem 744,68 tis. Kč, z toho úroky 
k náhradám platů 712 751,00 Kč a kurzové ztráty 31 927,00 Kč. 

Nákup vody, paliv a energie - zde byl upravený rozpočet stanoven ve výši 4 352,03 tis. 
Kč, přičemž skutečné čerpání činilo 4 352,03 tis. Kč (100 % konečného rozpočtu). Oproti roku 
2012 došlo ke snížení čerpání na seskupení položek 515, a to o 587,92 tis. Kč. Za vodu bylo 
vyčerpáno 300 tis. Kč, za teplo 956,99 tis. Kč, za plyn 557,65 tis. Kč a za el. Energii 520,57 tis. 
Kč. 

Pohonné hmoty a maziva byly v roce 2013 čerpány ve výši 2 016,81 tis. Kč oproti roku 
2012, kde tyto náklady činily 1 888,19 tis. Kč, to je nárůst o 128,62 tis. Kč. 

Nákup služeb, upravený rozpočet byl čerpán na 94,32 %. Celková výše upraveného 
rozpočtu byla 47 616,48 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 47 616,48 tis. Kč a čerpání bylo 
ve výši 44 914,22 tis. Kč. V roce 2012 bylo čerpáno na nákup služeb 57 681,74 tis. Kč, to je 
pokles o 12 767,52 tis. Kč. Tento pokles způsobila výhodnější smlouva na rozbory vzorků. 
Služby pošt činily 502,08 tis. Kč. Služby telekomunikací a radiokomunikací činily 2 724,25 tis. 
Kč, z těchto služeb činily výdaje na pevné linky 302,88 tis. Kč, na internet 228,97 tis. Kč, na 
mobily 709,11 tis. Kč a na datové služby 1 483,29 tis. Kč. 

Služby peněžních ústavů byly čerpány v celkové výši 654,70 tis. Kč. Na nájemné bylo 
vynaloženo celkem 471,04 tis. Kč. Na konzultační, poradenské a právní služby bylo ve 
sledovaném roce vydáno 187,41 tis. Kč, oproti roku 2012, kdy bylo vydáno 2 459,81 tis. Kč, 
náklady tedy klesly o 2 272,40 tis. Kč konkrétně za právní služby. 

Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2013 vynaloženo celkem 695,27 tis. Kč, 
z toho na zvyšování odborné kvalifikace a ostatní odborné kurzy a semináře 496,79 tis. Kč 
a na výuku cizích jazyků 198,49 tis. Kč. Vzdělávání zaměstnanců ČOI bylo zaměřeno na 
zvyšování odborné kvalifikace kontrolních pracovníků, proškolení ostatních odborných 
pracovníků z důvodů změn zákonů. 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 2013 ve výši 39 679,47 tis. Kč. 
Z toho na stravné bylo čerpáno 1 472,91 tis. Kč, na úklid 392,16 tis. Kč, na ostrahu 705,76 tis. 
Kč, služby výrobní povahy 91,67 tis. Kč, na zničení falz 19,54 tis. Kč, na data z médií 198,27 
tis. Kč, na služby nevýrobní povahy 740,53 tis. Kč, na zdravotní péči 218,50 tis. Kč, na revize 
187,81 tis. Kč, za odvoz odpadu 180,16 tis. Kč, na překlady 0,50 tis. Kč, na platby za rozbory 
vzorků PHM 29 562,26 tis. Kč, za platby ostatních rozborů 1 167,34 tis. Kč, poplatky za TV a 
rozhlas 14,31 tis. Kč, na servis výtahů 41,89 tis. Kč, na služby auditorů 19 tis. Kč, na revize 
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osobních aut 26,44 tis. Kč, na služby ICT k hardware 27,44 tis. Kč a na služby k software 
4 573,68 tis. Kč, na ostatní poplatky ke stravování a CCS kartám 39,32 tis. Kč. 

Pro ostatní nákupy byl konečný rozpočet ve výši 18 879,73 tis. Kč, čerpání činilo 
12 000,33 tis. Kč, nevyčerpání finančních prostředků bylo z důvodu zdržení výběrových řízení. 
Na opravy a udržování bylo čerpáno 6 356,15 tis. Kč. Opravy strojů a zařízení byly ve výši 
34,19 tis. Kč, opravy a údržba služebních aut ve výši 716,85 tis. Kč, na opravy a údržbu budov 
bylo čerpáno 487,96 tis. Kč. Na velké opravy objektů bylo vynaloženo celkem 5 037,53 tis. Kč, 
jednalo se o opravu rozvodů topení (2. etapa) v budově Štěpánská 15 za částku 2 966,95 tis. 
Kč, ve stejné budově se provedla i výměna žaluzií za 112,53 tis. Kč, dále také servis a údržba 
klimatizace za 81,89 tis. Kč a výměna oken ve 4 patrech za 1 876,16 tis. Kč. Na opravy strojů 
výpočetní techniky bylo čerpáno z této položky 79,63 tis. Kč. 

Na programové vybavení se čerpalo 947,04 tis. Kč, jednalo se o dokup licencí 
softwarových produktů (Office a Windows). 

Schválený rozpočet výdajů na cestovné byl stanoven ve výši 4 586 tis. Kč, a konečný rozpočet 
byl 4 265,14 tis. Kč, celkové čerpání v roce 2013 bylo ve výši 4 265,14 tis. Kč teda 100 % 
rozpočtu na tuto položku. Z toho v roce 2013 z celkových nákladů cestovného činily náhrady 
vnějšího řízení částku 121,28 tis. Kč, jízdné 957,42 tis. Kč, stravné 2 014,07 tis. Kč, nocležné 
122,72 tis. Kč, zahraniční cestovné činilo 1 044,17 tis. Kč a pojištění zahraničních cest činilo 
5,48 tis. Kč. 

Náklady na pohoštění byly čerpány na 98,80 % upraveného rozpočtu a celkově v roce 
2013 bylo čerpáno 397,17 tis. Kč. Dary v roce 2013 nebyly, proto se částka přesunula na 
pohoštění. 

Účastnické poplatky na konference byly čerpány ve výši 34,83 tis. Kč, jednalo se 
o konference EU. 

Výdaje související s neinvestičními nákupy dosáhly v roce 2013 výše 1 088,32 tis. Kč 
a byly čerpány na 90,68 %. Zaplacené sankce byly 30 tis. Kč. Položku představující náklady 
na soudní řízení, které byly ve výši 372,40 tis. Kč a náklady na nákup vzorků byly 685,93 tis. 
Kč. 

Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy, z toho platby daní a poplatků byly 
čerpány ve výši 82,50 tis. Kč. 

Náhrady mezd v době nemoci byly v roce 2013 vyplaceny ve výši 1 337,54 tis. Kč. 
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Rozpočet výdajů pro rok 2013 

k 31. 12. 2013 
upravený 
rozpočet 

konečný 
rozpočet 

celkové čerpání 
rozpočtu 

čerpání 

 
v Kč v Kč v Kč v % 

Běžné výdaje 

501- 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za pr.práci 147 304 348,00 148 486 845,00 148 378 680,00 99,93% 

z toho 5011 Platy zaměstnanců 146 227 348,00 147 315 605,00 147 314 630,00 100 % 

 5021 Ostatní osobní výdaje 1 077 000,00 1 171 240,00 1 064 050,00 90,85% 

 5024 Odstupné 0,00 0,00 0,00 0 % 

 502 mezisoučet celkem 1 077 000,00 1 171 240,00 1 064 050,00 90,85% 

 5051 Náhrady mezd 1 982 000,00 2 482 000,00 2 358 513,00 95,02% 

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 50 757 818,00 51 193 813,00 51 135 398,00 99,89% 

z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení  37 321 837,00 37 642 424,00 37 587 132,00 99,85% 

 5032 Pojistné na zdravotní pojištění 13 435 981,00 13 551 389,00 13 548 266,00 99,98% 

 

513 - Nákup materiálu 4 019 361,67 4 019 361,67 4 019 361,67 100 % 

z toho 5132 Ochranné pomůcky 11 884,00 11 884,00 11 884,00 100 % 

 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 388 887,60 388 887,60 388 887,60 100 % 

 5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 1 206 458,65 1 206 458,65 1 206 458,65 100 % 

 5139 Nákup materiálu j.n. 2 412 131,42 2 412 131,42 2 412 131,42 100 % 

          

514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 real.kurz.ztráty 827 429,94 1 154 431,94 744 678,94 64,51% 

 

515 - Nákup vody, paliv a energie 4 352 033,16 4 352 033,16 4 352 033,16 100 % 

z toho 5151 Voda 300 003,53 300 003,53 300 003,53 100 % 

 5152 Pára 956 992,01 956 992,01 956 992,01 100 % 

 5153 Plyn 557 654,48 557 654,48 557 654,48 100 % 

 5154 Elektrická energie 520 569,40 520 569,40 520 569,40 100 % 

 5156 Pohonné hmoty a maziva 2 016 813,74 2 016 813,74 2 016 813,74 100 % 

 5157 Teplá voda       

 

516 - Nákup služeb 47 616 481,89 47 616 481,89 44 914 223,89 94,32% 

z toho 5161 Služby pošt 502 077,00 502 077,00 502 077,00 100 % 

 5162 Služby telekomunikací a radiokom. 2 724 246,45 2 724 246,45 2 724 246,45 100 % 

 5163 Služby peněžních ústavů 654 700,43 654 700,43 654 700,43 100 % 

 5164 Nájemné 471 040,70 471 040,70 471 040,70 100 % 

 5166 Konzultační, poradenské a práv. služeb 187 414,00 187 414,00 187 414,00 100 % 

 5167 Služby, školení a vzdělávání 695 276,45 695 276,45 695 276,45 100 % 

 5168 Služby zpracování dat     0,00   

 5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce) 42 381 726,86 42 381 726,86 39 679 468,86 93,62% 

517 - Ostatní nákupy 18 879 729,99 18 879 729,99 12 000 329,64 63,56% 

z toho 5171 Opravy a udržování 13 230 719,72 13 230 719,72 6 356 144,76 48,04% 

 5172 Programové vybavení 947 044,80 947 044,80 947 044,80 100 % 

 5173 Cestovné (tuzemské i zahr.) 4 265 135,52 4 265 135,52 4 265 135,52 100 % 

 5175 Pohoštění 402 000,00 402 000,00 397 174,61 98,80% 

 5176 Účastn.poplatky na konference 34 829,85 34 829,85 34 829,85 100 % 

 5179 Ostatní nákupy j.n. 0,00 0,00 0,00 0,00% 

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

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

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

 5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu 0,00 0,00 0,00 0,00% 
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k 31. 12. 2013 
upravený 
rozpočet 

konečný 
rozpočet 

celkové čerpání 
rozpočtu 

čerpání 

 
v Kč v Kč v Kč v % 

519 - Výdaje související s neinv. nákupy 1 094 927,35 1 200 227,35 1 088 323,95 90,68% 

z toho 5191 Zaplacené sankce  30 000,00 30 000,00 30 000,00 100 % 

 5192 Poskytn.neinv.přísp. a náhrady  379 000,00 484 300,00 372 396,30 76,89% 

 5194 Věcné dary 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 5195 Odvod za ZTP       

 5199 Výdaje souvis. s neinv. nák. j.n. 685 927,35 685 927,35 685 927,35 100 % 

534 - Neinvestiční převody vlastním fondům 1 482 304,00 1 482 304,00 1 473 553,00 99,41% 

z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP 1 482 304,00 1 482 304,00 1 473 553,00 99,41% 

 5344 Neinv. převody vl. rezervním fondům         

 5345 Neinvestiční převody vl. rozpočt. účt.         

 5346 Převody do rezervního fondu         

 

536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy 82 500,00 82 500,00 82 500,00 100 % 

z toho 5361 Nákup kolků     0,00   

 5362 Platby daní a poplatků 82 500,00 82 500,00 82 500,00 100 % 

 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 0,00 0,00 0,00 0,00% 

 

542 - Náhrady placené obyvatelstvu 1 337 536,00 1 337 536,00 1 337 536,00 100 % 

z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci 1 337 536,00 1 337 536,00 1 337 536,00 100 % 

 5909 Ostatní neinvestiční výdaje     0,00   

Běžné výdaje celkem 279 736 470,00 282 287 264,00 271 885 131,25 96,32% 

z toho věcné výdaje 80 192 000,00 81 124 302,00 70 897 500,25 87,39% 

Kapitálové výdaje 

611 - Pořízení nehmotného investičního majetku 7 348 887,00 7 348 887,00 7 348 388,85 99,99% 

612 - Pořízení hmotného investičního majetku 1 714 113,00 1 714 113,00 1 627 040,00 94,92% 

z toho 6121 Budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 0,00 % 

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

 6123 Dopravní prostředky 1 627 040,00 1 627 040,00 1 627 040,00 100 % 

 6125 Výpočetní technika 87 073,00 87 073,00 0,00 0,00% 

 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 7 435 960,00 7 435 960,00 7 348 388,85 98,82% 

  podprogram 122014  1 627 040,00 1 627 040,00 1 627 040,00 100 % 

Investiční výdaje celkem 9 063 000,00 9 063 000,00 8 975 428,85 99,03% 

Výdaje celkem 288 799 470,00 291 350 264,00 280 860 560,10 96,40% 

 

 

 



~ 13 ~ 

 

Vyhodnocení čerpání nákladů na činnost Evropského spotřebitelského centra 

 
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 1 429,67 tis. Kč, na ostatní osobní náklady (dále jen 
„OON“) 195,24 tis. Kč. Zákonné odvody činily 552,07 tis. Kč. Čerpání z položky 5136 ve výši 
0,41 tis. Kč bylo reprezentováno nákupem odborné literatury. Položka 5137 byla čerpána ve 
výši 3,50 tis. Kč na nákup regálu. Na kancelářské potřeby se čerpalo 308,14 tis. Kč. Služby 
telekomunikací a radiokomunikací byly pro potřeby ESC čerpány ve výši 4,96 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 148,27 tis. Kč. Na zpracování 
informačních letáků a výroční zprávy za rok 2012 bylo vynaloženo 58,49 tis. Kč. Na 
propagační předměty, grafické práce a další podobné položky, které pomáhaly informovat 
spotřebitele, bylo vynaloženo 440,28 tis. Kč. 

V rámci 14 zahraničních služebních cest bylo za cestovné uhrazeno 281,60 tis. Kč, 40,55 
tis. Kč bylo vynaloženo na konferenční poplatky. 

Vyhodnocení čerpání investičních výdajů 

Na systémové investiční výdaje byly rozpisem závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2013 
České obchodní inspekci vyčleněny prostředky o objemu 6 000 tis. Kč, a tyto prostředky byly 
navýšeny o 3 063 tis. Kč rozpočtovým opatřením č. 6. Celková částka na kapitálové výdaje pro 
rok 2013 tedy činí 9 063 tis. Kč. Tato částka je rozdělena na investiční akce podprogramu č. 122 
014 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny“ částka 1 627,04 tis. Kč a na podprogram č. 122 
011 „Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO“ částka 7 435,96 tis. Kč. Investiční prostředky 
byly čerpány na 99,03%. 

V roce 2012 byly čerpány investiční prostředky ve výši 6 582,83 tis. Kč. 

Výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu v letech 2010 – 2013 

 

rok 2010 2011 2012 2013 

Kapitálové výdaje 

611 - Pořízení nehm. inv. majetku - progr. vybavení 1 903,12 1 809,98 3 140,56 7 348,39 

612 - Pořízení hmotného investičního majetku 4 958,46 4 060,21 3 442,27 1 627,04 

z toho 6111 Programové vybavení 1903,12 1 809,98 3 140,56 7 348,39 

z toho 6121 Budovy, haly, stavby 233,66 0,00 249,6 0,00 

 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 344,29 0,00 0,00 

 6123 Dopravní prostředky 3 624,82 2 274,73 1 601,12 1 627,04 

 6125 Výpočetní technika 1 099,98 1 441,20 1 591,55 0 

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

 6141Poskytnuté investiční příspěvky 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

Kapitálové výdaje celkem 6 861,58 5 870,19 6 582,83 8 975,43 
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IV. Vyhodnocení výdajů účelově určených na financování 
programu reprodukce majetku vedeného v informačním 
systému programu financování (EDS/SMVS) v roce 2013 

Účelově určené výdaje byly čerpány v Kč takto: 

 

Podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO systémové 
investiční výdaje 

Rozpočtová položka 6111 – Programové vybavení 

 

 

 

 

 

 

 

1. Splátka č. 5 SHAREPOINT 

Splátka číslo 5 společnosti Fujitsu Technology Solutions na základě uzavření rámcové 
smlouvy na poskytování licencí k produktům Microsoft. 

Cena: 28 722,30,00 Kč 

2. Rozšíření počtu licencí 

Jedná se o rozšíření počtu licencí (TrueUp) a upgrade licencí (StepUp) SW společnosti 
Microsoft v rámci smlouvy EA 2013. V ČOI probíhá proces sjednocování operačních systémů 
serverů na verzi Windows server 2012 Std. 

Cena: 725 850,55,00 Kč 

3. SW pro aktivní ochranu 

Dodávka licencí k požadovaným softwarovým produktům pro zvýšení IT ochrany k SW, 
který byl pořízen v roce 2012, na ochranu souborů na serverech. 

Cena: 3 063 036,00 Kč 

4. Tenký a mobilní klient softwaru Mercurius 

Mobilní klient byl pořízen k větší efektivitě kontrolních pracovníků pracujících v softwaru 
Mercurius přímo v terénu, tenký klient byl pořízen pro eliminaci duplicitního zadávání stejných 

Isprofin RP N á z e v Schválený rozpočet Upravený rozpočet 
Čerpání od 

počátku roku 

122011 6111 Programové vybavení 3 000 000,00 7 348 887,00 7 348 388,85 

122011 6125 Výpočetní technika 0,00 87 073,00 0,00 

122011 celkem 3 000 000,00 7 435 960,00 7 348 388,85 

122014 6121 Budovy, haly, stavby 0,00 0,00 0,00 

122014 6123 Dopravní prostředky 3 000 000,00 1 627 040,00 1 627 040,00 

122014 celkem 3 000 000,00 1 627 040,00 1 627 040,00 

Celkem systémové výdaje 6 000 000,00 9 063 000,00 8 975 428,85 

p. č. položka 
částka 
v Kč 

1. Splátka č. 5 SHAREPOINT 28 722,30,00 

2. Rozšíření počtu licencí 725 850,55,00 

3. SW pro aktivní ochranu 3 063 036,00,00 

4. Tenký klient Mercurius 3 530 780,00,00 

Celkem 7 348 388,85,00 
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hodnot do kontrolní databáze se současným odlehčením přenosových linek původně 
přetížených používáním klienta těžkého. 

Cena: 3 530 780,00 Kč 

Podprogram 122 014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systémové 
investiční výdaje 

Rozpočtová položka 6123 – Dopravní prostředky 

1. Obnova vozového parku v roce 2013 

Proces obnovy vozového parku pokračoval i v roce 2013, kdy byly do vozového parku ČOI 
zařazeny 4 nová vozidla značky Škoda Octavia. 

Cena: 1 627 040,00 Kč 

 

 

 

Celkové čerpání investičních prostředků na podprogram 122 011 bylo 7 348 388,85 Kč. 

Celkové čerpání investičních prostředků na podprogram 122 014 bylo 1 627 040,00 Kč. 
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V. Rozpočtová opatření 

V roce 2013 bylo přijato celkem 7 rozpočtových opatření na základě změny rozpisu 
závazných ukazatelů rozpočtu rezortu. 

Rozpočtové opatření č. 1 

Na základě usnesení vlasy č. 233/2013 ze dne 6. května 2013, došlo na přesun částky, 
která byla na programu financování EDS/SMVS, do věcných výdajů ČOI, jednalo se o 5 100 
tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 3 

Rozpočtové opatření č. 2 

Na základě žádosti provedlo MPO v rámci programu 122 011 přesun částky 555 tis. Kč 
z podprogramu „122 014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny OSS“ 
do podprogramu „122 011 Pořízení a obnova a provozování ICT systému řízení MPO“. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

Rozpočtové opatření č. 3 

Na základě žádosti provedlo MPO v rámci programu 122 011 přesun částky 817,96 tis. 
Kč z podprogramu „122 014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny OSS“ 
do podprogramu „122 011 Pořízení a obnova a provozování ICT systému řízení MPO“. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

Rozpočtové opatření č. 4 

Navýšení závazného ukazatele příjmů o 12 000 tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

Rozpočtové opatření č. 5 

Dopisem z 11. listopadu 2013 bylo převedeno 1 systémové místo z ČOI na ČÚZZS, 
z rozpočtu ČOI bylo odebráno 69,73 tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 3 

Rozpočtové opatření č. 6 

Navýšení výdajů o 11 697 tis. Kč a z toho 5 100 tis. Kč je přiděleno na rozbory vzorků 
PHM, 257 tis. Kč je na výdaje spojené s nákupem, 2 974 tis. Kč je určeno na platbu za 
podporu pro ČOI od společnosti Microsoft, 73 tis. Kč na školení a 230 tis. Kč na výdaje 
spojené s nákupem vzorků. Současně byl navýšen podprogram 122 011 „Pořízení a obnova 
a provozování ICT systému řízení MPO“ o částku 3 063 tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

Rozpočtové opatření č. 7 

Navýšení o 362,20 tis. Kč, tato částka byla rozdělena na pojistné 342,38 tis. Kč a na 
příděl do FKSP 19,82 tis. Kč a zároveň byly provedeny další změny, jednalo se o sníženo 
odstupného o 1 007 tis. Kč a ostatních osobních výdajů o 975 tis. Kč a tyto částky byly 
převedeny na mzdové náhrady v hodnotě 1 982 tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 3 
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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. 2013 do 31. 12. 2013. 

V průběhu roku došlo k vydání nových 7 platebních karet, na každý inspektorát ČOI jedna. 
Tyto karty jsou využívány ke kontrolním nákupům pořizovaných prostřednictvím prostředků 
komunikace na dálku (internet), kdy není možné kontrolní nákup uhradit jinak (např. 
v hotovosti v odběrním místě, dobírkou apod.), než platební kartou. Dále při kontrole v běžné 
tržní síti, kdy podání spotřebitele jednoznačně směřuje na problém s bezhotovostní úhradou 
pomocí platební karty. Další platební karta je stále používána při platbě rezervací zahraničních 
služebních cest. Tato karta nemůže být využita ke kontrolním nebo jiným účelům. 

 

Počáteční zůstatek účtu k 1. 1. 2013 Kč 0,00 

Vklad na účet 12. 3. 2013 Kč 40 000,00 

Převod prostředků z výdajového účtu 2. 10. 2013 Kč 100 000,00 

Platba poplatku k platební kartě 28. 2. 2013 Kč 2 500,00 

Platba poplatků k platebním kartám 30. 4. 2013 Kč 2 320,00 

Platba kartou za kontrolní konzumaci RI Praha 26. 11. 2013 Kč 125,00 

Převod finančních prostředků na výdajový účet 19. 12. 2012 Kč 135 055,00 

Zůstatek účtu k 31. 12. 2013 Kč 0,00 

 



~ 18 ~ 

 

VII. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků 
v roce 2013 

 

Čerpání k 31. 12. 2013 
upravený 
rozpočet 

rezervní fond 
–ESC 

celkový 
rozpočet 

čerpání 
rozpočtu 

Čerpání 
v % 

501 - 2 Platy zaměstnanců a OOV  147 304 348 1 182 497 148 486 845 148 378 680 99,93 

Z toho: 5011 Platy zaměstnanců 146 227 348 1 088 257 147 315 605 147 314 630 100,00 

 5021 Ostatní osobní výdaje 1 077 000 94 240 1 171 240 1 064 050 90,85 

 5024 Odstupné 0 0 0 0 0,00 

 

Limit mzdových prostředků byl České obchodní inspekci stanoven rozpisem závazných 
ukazatelů (dopis MPO č.j.832/2013/21200 ze dne 8. 1. 2013) 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. K uvedenému 
datu došlo ke snížení prostředků na platy o 10%, toto snížení prostředků na platy bylo v ČOI 
realizováno snížením počtu pracovních míst (40). Snížený rozpis prostředků na platy byl 
stanoven i pro rok 2013. ČOI pro rok 2013 opět stanovila počet pracovních míst 432 (průměrný 
měsíční plat 28 217 Kč). 

Změnou rozpisu závazných ukazatelů na rok 2013 rozpočtovým opatřením MPO č. 5 
(dopis čj. 46478/2013/21500/21200 ze dne 11. 11. 2013) došlo ke snížení prostředků na platy 
pro rok 2013 o 51 652 Kč. S účinností od 1. 11. 2013 bylo převedeno jedno systemizované 
místo včetně prostředků na platy na základě „Dohody o převodu systemizovaného místa“ ze 
dne 22. 10. 2013 ve prospěch Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva. Limit prostředků 
na platy činil po této úpravě 146 227 348 Kč pro plánovaný (roční) počet zaměstnanců 472 
(průměrný měsíční plat 25 817 Kč). 

Rozpis závazných ukazatelů byl na základě žádosti ČOI po vyčíslení předpokládaných 
potřeb prostředků na rok 2013 změněn rozpočtovým opatřením MPO č. 7 ze dne 10. 12. 2013 
(čj. 50852/2013/21500/21200). Tímto opatřením došlo ke změně závazných ukazatelů 
snížením prostředků na ostatní osobní výdaje o částku 975 tis. Kč. Dále bylo realizováno 
snížení prostředků na odstupné o částku 1 007 tis. Kč. Celkem došlo ke snížení o 1 982 tis. 
Kč. O tuto částku byly navýšeny prostředky v položce mzdové náhrady pro zaměstnance, 
kterým byla organizace povinna na základě pravomocných rozsudků vyplatit náhrady 
z neplatného rozvázání pracovního poměru 

Konečný rozpis závazných ukazatelů po realizovaných změnách činil v položce na 
odstupné 0 tis. Kč, v položce ostatní osobní výdaje 1 077 tis Kč, v položce prostředky na platy 
zaměstnanců 146 227 348 Kč (tj. průměrný měsíční plat 28 207 Kč při plánovaném počtu 
zaměstnanců 432), v položce mzdové náhrady 1 982 tis. Kč. 

V roce 2013 bylo realizováno navýšení limitu mzdových prostředků částečnou úhradou 
mzdových nákladů za provoz Evropského spotřebitelského centra, které je organizačně 
začleněno do ČOI . Prostředky byly navýšeny v celkové částce o 1 182 497 Kč, z toho na platy 
1 088 257 Kč a 94 240 Kč na ostatní osobní výdaje. 

Celkově bylo tedy možné čerpat prostředky na platy až do výše 147 315 605 Kč, na 
ostatní osobní výdaje pak do výše 1 171 240 Kč. Limit mzdových prostředků činil včetně tohoto 
navýšení 148 486 845 Kč. 
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Prostředky na náhrady platů – mzdové náhrady byly rozpočtovány ve výši 1 982 tis. Kč. 

Čerpání limitu mzdových prostředků za rok 2013 bylo v celkové výši 148 378 680 Kč, 
z toho prostředky na platy 147 314 630 Kč při průměrném přepočteném stavu zaměstnanců 
(skutečně pracujících) 414. Skutečný průměrný měsíční vyplacený plat na 1 zaměstnance činil 
29 653 Kč. 

Prostředky na ostatní osobní výdaje byly čerpány ve výši 1 064 050 Kč, odstupné čerpáno 
nebylo. 

Mzdové náhrady byly vyplaceny 4 zaměstnancům na základě 7 pravomocných soudních 
rozhodnutí v celkové výši 2 358 513 Kč. Rozpočtované prostředky byly v této položce 
překročeny o 376 513 Kč. Toto překročení bylo hrazeno přesunem z položky ne-
spotřebovaných nákupů za rok 2012. 

Vzdělávání zaměstnanců 2013 

Vzdělávací akce pro zaměstnance České obchodní inspekce v roce 2013 byly zaměřeny 
na zvyšování odborné kvalifikace kontrolních zaměstnanců – výkonných inspektorů a ostatních 
zaměstnanců, zejména v oblasti legislativy, komunikačních dovedností a výuku cizích jazyků. 

Zaměstnanci ČOI se rovněž účastnili kurzů pořádaných Institutem pro veřejnou správu 
Praha (IVS), který zajišťuje odborní kurzy pro zaměstnance vykonávající státní správu ve 
správních úřadech. Při realizaci této agendy Institut vychází z Usnesení vlády ČR č. 1542 o 
Pravidlech vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech. 

Zvyšování odborné kvalifikace 

Odborná školení byla zaměřena na aplikaci jednotlivých nařízení vlády dle zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, na zákon č. 102/2001 Sb., o obecné 
bezpečnosti výrobků a další dozorované zákony v oblasti ochrany spotřebitele. Vzdělávací 
akce byly zaměřeny na následující komodity: 

- hračky 
- tlaková zařízení 
- stavební výrobky 
- ochranné známky 
- výrobky pro péči a děti 

Další odborné semináře byly zaměřeny na: 

- čističky odpadních vod 
- využívání databáze evropského informačního a komunikačního systému pro dozor nad 

trhem (ICSMS) 
- Prosafe (mezinárodní akce) 

Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha (IVS) 

Kurzů dle Pravidel vzdělávání zaměstnanců ve správních úřadech pořádaných Institutem 
pro veřejnou správu Praha se v roce 2013 zúčastnilo celkem 99 zaměstnanců. Získali 
osvědčení o úspěšném absolvování v e-learningových kurzech vstupního vzdělávání 
následného a v programech průběžného a prohlubujícího vzdělávání. 

Jedná se o následující kurzy: 

vstupní vzdělávání (14 zaměstnanců) 

- vstupní vzdělávání následné 

průběžné a prohlubující vzdělávání (85 zaměstnanců) 

- etiketa a protikorupční opatření 
- správní řád 
- poskytování informací ze správního spisu 
- nový občanský zákoník 
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- komunikace s médii 
- komunikační dovednosti 
- konflikty a jejich řešení 
- zásady správné korespondence 
- elektronická spisová služba 
- antidiskriminační zákon 
- praktické využití programu WORD pro úředníky 
- praktické využití programu EXCEL pro úředníky 

Ostatní odborné kurzy a semináře 

Vybraní zaměstnanci se zúčastnili odborných kurzů a seminářů pořádaných vzdělávacími 
agenturami a institucemi, zaměřených zejména na novou legislativu v oblastech: 

- pracovněprávních vztahů a lidských zdrojů (změny v zákoníku práce, jak na 
problematického zaměstnance, zdravotní péče o zaměstnance, důchodové pojištění, 
osobní údaje a monitoring apod.), 

- mzdových (změny ve mzdové účtárně), 
- účetnictví ve státní správě (poskytování cestovních výdajů, účetní závěrka 2013, 

nakládání s majetkem státu, dlouhodobý majetek, reforma účetnictví, účtování grantů 
z EU, změny v účetnictví v roce 2013, konsolidace účetnictví státu, finanční kontrola 
apod.). 

Speciálních seminářů se zaměřením na smlouvy obchodně právní, smlouvy a závazky 
v občanském zákoníku, nový občanský zákoník, občanské soudní řízení, insolvenční a správní 
řízení, nový kontrolní řád, internetový obchod a evropské právo, autorský zákon atd. se 
účastnili převážně zaměstnanci právního odboru, případně vedoucí administrativně právních 
oddělení jednotlivých inspektorátů. 

Kurzů zaměřených např. na zadávání veřejných zakázek, energetické štítky budov 
(stavební zákon), katastr nemovitostí, právo na informace, úřední a obchodní komunikaci, 
mediální dovednosti a prevenci rizik se zúčastnili vybraní zaměstnanci jednotlivých odborných 
útvarů ústředního inspektorátu. 

Průběžně probíhala školení BOZP a PO a školení řidičů. 

Ve spolupráci se vzdělávací agenturou Psycho&Educo se uskutečnily 2 dvoudenní kurzy, 
a to: 

- „Základy komunikace při kontrolní činnosti“, který byl určen pro nové zaměstnance. 
Obsahově byl zaměřen mj. na efektivní jednání s lidmi, bariéry v komunikaci a jejich 
překonávání v průběhu kontroly, emoční frustrace kontrolované osoby, modelové situace, 
faktory ovlivňující úspěšnost komunikace, techniky komunikace, společenské dovednosti, 
styly jednání a komunikační typy, konflikty a jejich řešení, využití asertivity v kontrolní 
činnosti apod. Kurz absolvovalo celkem 14 zaměstnanců. 

- v rámci manažerského vzdělávání kurz „Komunikační dovednosti pro manažery“, který byl 
určen pro vybrané vedoucí zaměstnance inspektorátů. Kurz by zaměřen především na 
osobnost manažera, komunikační techniky, styly řízení, motivační faktory, time 
management, efektivní poradu, kreativitu v řídící práci apod. 

V oblasti IT technologií proběhla školení administrátorů k softwarovým systémům 
Mercurius a Bit9. Vybraní zaměstnanci se účastnili kurzů WORD a EXCEL v rámci nabídky 
Institutu veřejné správy. 

Výuka cizích jazyků 

Zaměstnancům, kteří využívají jazykových znalostí k výkonu pracovních činností, byla 
umožněna jazyková výuka za účelem prohlubování nebo udržování jazykových znalostí. 
Výuka AJ probíhala na ústředním inspektorátu a inspektorátech Středočeský a Hl. m. Praha, 
Jihočeský a Vysočina, Plzeňský a Karlovarský a Moravskoslezský a Olomoucký. Celkem se 
výuky účastnilo 47 zaměstnanců. 
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Výuku cizích jazyků zajišťují externí specializované agentury nebo jazykové školy. 

Náklady na vzdělávání 

V roce 2013 bylo na školení a vzdělávání zaměstnanců vynaloženo celkem  
695 276,45 Kč - z toho na zvyšování odborné kvalifikace a ostatní kurzy a semináře 
s odborným zaměřením 286 662,45 Kč, na kurzy IVS Praha 111 510 Kč, na kurzy 
informačních technologií 98 615 Kč a na jazykovou výuku 198 489 Kč. 

V rámci úsporných opatření, která se promítla i do oblasti vzdělávání, byla některá školení 
se zaměřením na jednotlivá nařízení vlády realizována recipročně s jinými orgány státní správy 
nebo vlastními školiteli, v některých případech na dohodu o provedení práce. 
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VIII. Vyčíslení výdajů na zahraniční cesty a zhodnocení jejich 
přínosu 

V rámci celé ČOI bylo za rok 2013 uskutečněno celkem 68 zahraničních pracovních cest a 
na ty to cesty bylo vyčerpáno 1 293,63 tis. Kč. Níže jsou uvedeny jednotlivé zahraniční 
pracovní cesty. 

LEDEN 

1. Belgie, Brusel – 4. zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Výstražné oděvy 
& doplňky 

Termín: 8. – 9. 1. 2013 - Mgr. Jana Grdinová, DiS., STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na předposledním zasedání společné 
dozorové akce vybraných členských států EU byly podány informace o předchozí fázi projektu 
(tj. výběru zkušebny, odběru vzorků výrobků atd.), o výsledcích zkoušek prvních 14-ti 
odebraných vzorků výrobků z celkových 40-ti odebraných vzorků, dále bylo objasněno 
a názorně předvedeno vyplnění formuláře RAPEX pro posouzení rizika, který je volně 
dostupný na internetu. 

ÚNOR 

2. Belgie, Brusel - 3. zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Sekačky trávy 

Termín: 7. 2. 2013 - Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Cílem zasedání pracovníků dozorových orgánů 
z členských zemí EU (Česká republika, Dánsko, Francie, Lotyšsko, Nizozemsko, Portugalsko 
a Rumunsko) a Norska bylo prodiskutovat a vybrat zkušební laboratoř včetně veškerých 
možností, jak ušetřit na nákladech, protože rozpočet 37,5 tisíc Euro byl vzhledem ke 
stanoveným cílům nastaven na spodní hranici akceptovatelnosti. Konečná závazná verze 
počtu sekaček, které byly podrobeny částečným zkouškám v akreditované laboratoři, byla 
stanovena na: 7 robotických sekaček, 4 ručně vedené akumulátorové sekačky, 7 ručně 
vedených elektrických sekaček, 7 ručně vedených sekaček na motorový pohon. Vítězem 
výběrového řízení se stala slovinská notifikovaná osoba SIQ, která má všechny požadované 
akreditace a nabídla i nejlepší podmínky ke zkouškám včetně nejnižší ceny. Pro Českou 
republiku po zvážení všech relevantních podmínek a možností bylo vybráno, že ČOI provede 
kontrolu a odběr tří ručně vedených elektrických sekaček trávy a zajistí odeslání do zkušební 
laboratoře. 

 

3. Belgie, Brusel - Účast na pracovní schůzce mezinárodního projektu JA China, 
závěrečné konferenci JA2010 a zahajovacím zasedání JA2012 

Termín: 19. – 21. 2. 2013 – Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Skupina vyhodnotila průběžné výsledky 
společné akce JAChina a plán další spolupráce s čínskými orgány. Tato akce bude mít 
zásadní dopad na zvýšení spotřebitelské bezpečnosti čínského importu do EU. V dalším byly 
prezentovány dosažené výsledky společného dozorového projektu JA2010 a všech jeho 
výrobkových aktivit. ČOI se v rámci tohoto projektu účastnila aktivit Laserová ukazovátka, 
Žebříky, Reflexní oděvy a doplňky. Dosažených výsledků a závěrů využije pro svou další 
dozorovou praxi. Zároveň byl oficiálně spuštěn společný dozorový projekt JA2012, kde se ČOI 
účastní následujících aktivit: Výrobky určené dětem II, Žebříky II, Posuzování rizik, CIMS 
Review, Home Authority Principle a E-learning. 
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4. Belgie, Brusel – CPC přípravný workshop ke společné kontrolní akci SWEEP 2013. 

Termín: 21. 2. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI, ústřední inspektorát Mgr. Jana Hylmarová 

Program: Cílem akce bylo prodiskutovat různé aspekty akce SWEEP 2013, zejména její 
konkrétní rozsah v rámci zvoleného tématu (pro rok 2013 služby cestovního ruchu), kritéria pro 
výběr kontrolovaných webových stránek a zaměření akce (na 
zprostředkovatele/poskytovatele). Největší debata proběhla nad Evropskou komisí 
navrhovaným zněním sady SWEEP otázek; diskuze byly vedeny nad právní kvalifikací 
některých porušení, na něž otázky mířily, i nad účelností některých otázek a nad jejich 
formulací. 

Zhodnocení přínosu jednání: V rámci workshopu mohla ČOI prostřednictvím svého 
zástupce vyjádřit svůj názor na probírané otázky ohledně akce SWEEP a prodiskutovat je se 
zástupci ostatních evropských dozorových orgánů. 

 

5. Belgie, Brusel - 5. zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Výstražné oděvy & 
doplňky 

Termín: 21. - 22. 2. 2013 - Mgr. Jana Grdinová, DiS., STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na posledním zasedání byly podány informace 
o výsledcích odběru vzorků výrobků a Test Reportech obdržených ze zkušebny, dále byly 
názorně předvedeny a společně podrobně zkontrolovány všechny Test Reporty, 
prodiskutovány chybné či chybějící údaje v Test Reportech, zaviněné britskou zkušebnou SGS 
UK Ltd., a taktéž navrženy možnosti a plán nápravy Test Reportů, které budou ze strany 
PROSAFE po zkušebně vyžadovány. Dále byla společně zkonzultována rozhodnutí zástupců 
jednotlivých členských států o shodě či neshodě vyzkoušených vzorků výstražných oděvů a 
doplňků, a o jakou míru neshody se jednalo v případě jednotlivých vzorků výrobků. Účast ČOI 
v projektu byla přínosná jak pro následující kontrolní činnost ČOI, tak i z hlediska problematiky 
kategorizace, značení a označování výstražných oděvů a doplňků. 

BŘEZEN 

6. Bejrút, Libanon - Účast na workshopu "Techniky dozoru nad trhem" na základě pozvání 
od útvaru TAIEX 

Termín: 3. - 6. 3. 2013 - Ing. Dana Manová, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na pozvání Útvaru pro technickou asistenci 
a výměnu informací Evropské komise vůči třetím zemím (TAIEX) se zástupce ČOI účastnil 
workshopu pořádaného TAIEX ve spolupráci s libanonským Ministerstvem ekonomiky 
a obchodu na téma „Techniky dozoru nad trhem“. Zástupkyně ČOI vystoupila jako jedna 
z přednášejících na tomto workshopu na téma dozor nad trhem a posuzování shody 
nepotravinářských výrobků. 

 

7. Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci podle 
směrnice pro tlaková zařízení – ADCO PED 

Termín: 6. 3. 2013 - Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání byla probrána témata: logistika, 
zajištění zasedání, překladová činnost, která bude maximálně obsahovat tři jazykové mutace, 
a to angličtinu, francouzštinu a němčinu, přičemž se bude klást důraz při jednáních a 
v návrzích dokumentů na používání angličtiny. Další částí programu bylo vystoupení zástupce 
Komise, který prezentoval připravené návrhy balíčku legislativních předpisů o bezpečnosti 
výrobků a dozoru nad trhem, který se skládá ze dvou částí, a to ve vztahu k bezpečnosti 
spotřebních výrobků a k dozoru nad trhem i ve vztahu ke směrnicím Nového přístupu. 
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Německá strana prezentovala svoji aktivitu od roku 2008 k nádobám, které jsou nedílnou 
součástí kompresorových jednotek. Kontrolou zjistili nedostatečné svary a výrobky od několika 
čínských výrobců byly vloženy do systému ICSMS, ale protože posouzením rizik nebylo 
zjištěno vážné riziko, tyto výrobky nebyly vloženy do systému Rapex. Francouzská delegace 
prezentovala společný pracovní materiál vytvořený německým, norským a francouzským 
delegátem o správné praxi při dozoru výrobků spadajících pod směrnice PED a SPVD. 

 

8. Belgie, Brusel – Zasedání Rapex Contact Point 

Termín: 8. 3. 2013 - Ing. Michal Kříž, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Setkání národních kontaktních bodů Rapex, 
kde byli účastnící seznámeni s fungováním systému Rapex v roce 2012 (statistické 
hodnocení). Dále byly projednány technické IT problémy v systému Rapex, proběhla diskuze 
ohledně nejasných reakcí na některé notifikace v systému Rapex (diskuze mezi oznamujícím 
státem, reagujícím státem a Komisí). Projednána byla chemická rizika spojená se 
spotřebitelskými výrobky. Do působnosti ČOI spadá většina nebezpečných výrobků hlášených 
do systému Rapex a tudíž účast na tomto jednání je pro ČOI klíčová. 

 

9. Belgie, Brusel - Zasedání poradního orgánu EK skupiny IMP - Vnitřní trh pro výrobky 

Termín: 14. - 15. 3. 2013 - Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednalo se o první zasedání zástupců 
dozorových orgánů na celoevropské úrovni po transformaci skupiny SOGS-MSG, s cílem 
prodiskutovat vliv připravovaného balíčku o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem v dikci 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o dozoru nad trhem a o změně devíti směrnic 
a Nařízení Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti výrobků a o zrušení směrnice Rady 
87/357/EHS a směrnice 2001/95/ES. Základ prezentované metodiky tvoří metodika posouzení 
rizik, která byla vydána ke směrnici o obecné bezpečnosti výrobků a byla zveřejněna 
v Úředním věstníku Evropské Unie. Důležité prvky, které jsou v uvedené metodice 
zohledňovány, jsou kromě bezpečnosti ještě i ochrana oprávněného zájmu – životní prostředí, 
majetek, zvířata. Nejnovější návrh Modré knihy, která vysvětluje jednotlivé oblasti, na kterých 
je postaven Nový a Globální přístup, prošel aktualizací v duchu nového balíčku a obsahuje 
vyjasnění jednotlivých pojmů, které jsou důležité při uvádění nepotravinářských výrobků na 
společný evropský trh. Předpokládá se zřízení referenčních laboratoří EU, jejichž provoz bude 
hrazen z prostředků Komise. 

 

10. Belgie, Brusel - 4. zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Výrobky určené 
pro péči o děti 

Termín: 20. 3. 2013 - Ing. Marie Vilímová, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Při jednání byly zkontrolovány a odsouhlaseny 
novelizace již zpracovaných checklistů, způsobu vzorkování a testovacích kritérií pro oba 
kontrolované typy výrobků (kočárky a vaničky), které budou odeslány do zkušební laboratoře. 
Účastníci dohodli celkový počet a typy modelových výrobků, které budou odebrány z tržní sítě 
ke zkouškám. Rovněž byl odsouhlasen další postup při vyplňování zpracovaných checklistů 
pro pomůcky pro koupání (lehátka a podložky) a checklisty kontrolovaných sedátek (koupacích 
kruhů). V tomto případě bylo potřeba se zaměřit na značení a informace pro spotřebitele. 
Údaje budou využity při zpracování evropské normy pro tyto druhy výrobků. 

DUBEN 

11. Belgie, Brusel – Zahajovací zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Výrobky 
určené pro péči o děti – vysoké židle 

Termín: 9. - 10. 4. 2013 - Ing. Marie Vilímová, STMOS 
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Program a zhodnocení přínosu jednání: Úvodní zasedání pracovní skupiny, do které je 
zapojena ČOI spolu s dozorovými orgány ostatních členských států. Skupina si klade za cíl 
posílit tržní dozor a ochranu spotřebitele u vybrané komodity – vysokých dětských židlí. 
Plánovány jsou kontrolní i osvětové akce. Primárně jde o ověření situace na trhu a získání 
konkrétních informací, zda v současné době platná technická norma pro vysoké dětské židle 
obsahuje všechna důležitá kritéria pro posouzení bezpečnosti těchto výrobků dle směrnice 
GPSD. 

 

12. Biel, Švýcarsko - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající 
pod směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu – ADCO EMC 

Termín: 22. - 26. 4. 2013 – Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: V rámci pracovní podskupiny mezinárodní 
kampaně „spínané zdroje k notebookům“ byly předběžně projednány výsledky zkoušek. Dále 
podány informace k dozoru nad trhem v hostitelské zemi a doplňující informace k EMC 
dozorové kampani. Byla diskutována společná kombinovaná kampaň LVD a EMC a zpráva ze 
zasedání ADCO/R&TTE. Dále také specifické technické záležitosti, současný stav směrnice 
EMC, balíček o bezpečnosti výrobků a dozoru nad trhem, zóna volného obchodu v oblasti 
Středozemního moře. Protože výrobky uvedeného charakteru takřka výlučně pocházejí z Číny, 
bylo navrženo se více zaměřit na kontrolu dovozců v rámci příštích společných kontrol. 

 

13. Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci podle 
směrnice pro osobní ochranné prostředky – PPE ADCO 

Termín: 24. 4. 2013 – Mgr. Jana Grdinová, DiS., STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání bylo projednáno velké množství 
aktuálních problémů, týkajících se dozoru nad trhem s OOP v členských státech EU: 
bezpečnostní obuv, pokrývka hlavy „helt-pro®“, připravovaný Balíček pro dozor nad trhem, 
norma EN 795 pro kotvicí zařízení, sebezáchranné zařízení „SavOx“, norma EN 1621-4 pro 
airbag, zkušenosti členských států s ICSMS databází, atd. Účast ČOI v této skupině 
napomáhá zlepšit, koordinovat a nastavit jednotný přístup ke kontrolám v tomto výrobkovém 
sektoru s ostatními členskými státy. 

KVĚTEN 

14. Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající pod 
směrnici Hračky – ADCO TOYS 

Termín: 2. 5. 2013 – Ing. Marie Vilímová, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: ČOI je zapojena dlouhodobě do práce ADCO 
pro administrativní spolupráci dle jednotlivých směrnic Nového přístupu – ADCO - TOYS. 
Účastníci byli informováni o postupu prací v rámci normalizace a o současném stádiu přípravy 
jednotlivých částí technické normy řady EN 71, která má být jako celek harmonizována ke 
směrnici o bezpečnosti hraček. Rovněž byly probrány dotazy jednotlivých členských států, 
které se týkaly hraček imitujících potraviny či hraček trampolín. Diskuze se týkala 
připravovaného Guidance č. 7 – návodného dokumentu jak posuzovat hračky do vody a 
dalších výrobků, u kterých je problém se zdůvodněním, proč jsou zařazeny mezi hračky. 

 

15. Belgie, Brusel - Účast na valném shromáždění Prosafe a workshopu k mezinárodnímu 
dozorovému projektu JA2011 

Termín: 14. – 15. 5. 2013 – Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Valné shromáždění projednalo výsledky 
dosavadní činnosti, budoucí strategii Prosafe, česká strana přislíbila organizaci příštího 
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valného shromáždění v Praze na podzim roku 2013. Na workshopu pak dozorové orgány 
projednaly zejména témata, jako je strategie budoucího evropského dozoru, vyhodnocení 
společných dozorových projektů JA2011, Ja2012, JAChina a přípravu JA2013 a dále 
horizontální aktivity CIMS Rerview, Home Authority Principle, E-learning, Risk Assessment, 
zavedení databáze nehod AIDB, spolupráce s celními orgány a další témata. 

 

16. Belgie, Brusel - Zahajovací zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - 
teleskopické a víceúčelové kloubové žebříky 

Termín: 15. - 16. 5. 2013 - Ing. Marie Vilímová, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Při akci mají být prakticky využity nově 
navržené postupy ověřování bezpečnosti kloubových a teleskopických žebříků a napomoci tak 
při novelizaci části normy EN 131, která se týká kloubových žebříků a pomoci s vypracováním 
a následným schválením té části evropské normy, která se týká teleskopických žebříků. Jde 
o to, aby požadavky normy odpovídaly současným požadavkům na bezpečnost a zkoušky 
vycházely z podrobné analýzy zranění uživatelů těchto výrobků. Snahou ČOI svým zapojením 
do společné akce je přispět ke zvýšení bezpečnosti uživatelů žebříků na trhu ČR. 

 

17. Belgie, Brusel – Workshop zaměřený na problematiku aplikace směrnice 2005/29/ES 
o nekalých obchodních praktikách. 

Termín: 28. 5. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI, ústřední inspektorát Mgr. Dora Čepeláková 

Program: Zorganizování workshopu představovalo jeden z kroků učiněných Evropskou 
komisí za účelem maximalizace přínosu směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních 
praktikách. Zástupci Evropské komise prezentovali svá zjištění a závěry, pokud jde o aplikaci 
směrnice, zvláštní pozornost přitom byla věnována judikatuře Evropského soudního dvora. 
Dále byla prezentována studie zabývající se dopadem směrnice na nekalé obchodní praktiky 
užívané na úseku finančních služeb a nemovitostí. Další část workshopu určená výhradně 
zástupcům Evropské komise a dozorových orgánů se soustředila na shromažďování údajů a 
reklamu na sociálních sítích a na návaznou cenovou diskriminaci. 

Zhodnocení přínosu jednání: ČOI se prostřednictvím svého zástupce seznámila 
s hodnocením a výsledky dosavadní aplikace směrnice o nekalých obchodních praktikách, 
získala také informace o nových trendech v oblasti nekalých obchodních praktik, zejména na 
sociálních sítích. 

ČERVEN 

18. Paříž, Francie - Pracovní zasedání Prosafe věnované JA2012 – Home Authority 
Principle 

Termín: 3. - 4. 6. 2013 - Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Tato aktivita v rámci Prosafe se věnuje 
rozpracování dalšího ze závěrů projektu EMARS II, a to principu „Home Authority“ (tedy 
jakéhosi domovského orgánu), který by měl vést ke zdokonalení důsledné aplikace ”best 
practice”, efektivní komunikace a poradenství směrem ke spotřebitelům i průmyslu, 
koordinovaným přístupem založeným na posuzování rizik, vytvářením vztahů s ostatními 
vymáhacími orgány, koordinací plánů dozoru, koordinovaným bráněním přístupu spotřebitelů 
k neshodným výrobkům, řešením problémů ”u zdroje”, t.j. přijetím principu HAP, zajištěním 
kozistentní politiky dozoru a profesním rozvojem pracovníků dozoru. 

 

19. Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro analýzu rizik u spotřebitelských výrobků 
- RAG 
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Termín: 3. - 4. 6. 2013- Ing. Michal Kříž, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: V rámci jednání byla přednesena metodika na 
posuzování rizik, proběhla diskuze nad metodou Delphi a jejím možným využitím pro 
posuzovaní rizik. Pracovní skupina zahájila posouzení rizika konkrétního případu pomocí 
metody Delphi. Pracovní skupina řešila posouzení rizik výrobků zařazených do JA 2012 
(Dětské vysoké židličky, stahovací šňůry na dětském oblečení, CO a kouřové hlásiče), JA 
2011 (dětské vaničky, dětské kočárky) a výrobku elektrického nářadí. Vyřešené posouzení 
rizik je pro ČOI vzorovým posouzením rizik pro tyto výrobky. Navíc zástupce ČOI přednesl 
svoje posouzení rizik na výstražnou vestu a prodiskutoval jej v pracovní skupině. 

 

20. Belgie, Brusel - Zasedání skupiny pro shodu a prosazování práva v oblasti 
zdravotnických prostředků - COEN 

Termín: 7. 6. 2013 – Mgr. Jana Grdinová, DiS., STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání bylo projednáno velké množství 
aktuálních problémů, týkajících se dozoru nad trhem se ZP ve všech členských státech EU. V 
rámci aktualizace Dalliho plánu společné akce byly představeny Vigilance Telekonference, 
dále byl mj. projednán i projekt dozoru nad trhem se zubními a kostními výplněmi, nevhodné 
použití označení CE na výrobcích pro obecné laboratorní použití (např. pipety a špičky pipet), 
Příručka pro značení prostředků používajících ftaláty atd. Dále byl prodiskutován návod 
k použití pro čištění a resterilizaci znovu použitelných sterilních ZP, katetr MAQUET EDI, IVD 
pouze pro výzkumné účely, Stent Oesaphagus a bělicí přípravky na zuby. Vzhledem k vysoké 
odborné náročnosti a složité legislativní úpravě oblasti ZP je účast v této skupině považována 
za velmi přínosnou pro řídicí a metodickou činnost. 

 

21. Belgie, Brusel - 2. zasedání expertní skupiny IMP k systému ICSMS 

Termín: 7. 6. 2013 - Ing. Dalibor Šoltys, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: 2. zasedání expertní skupiny, které se týkalo 
výhradně databáze ICSMS a jeho implementace dle Nařízení 765/2008. Byl prezentován plán 
přechodu správy systému ze strany hlavního administrátora LUBW a AISBL na EK od 
listopadu 2013. Účastníci diskutovali o současném stavu používání systému a jeho dalších 
perspektivách v jednotlivých členských státech ve střednědobém výhledu, měli možnost se 
vyjádřit zejména k otázkám kvality společných zásad používání databáze, vybrány 3 oblasti 
preferenčního rozvoje systému (vztah k národním databázím, harmonizace jazykového režimu 
a kategorizace výrobků databáze k jednotlivým směrnicím a nařízením EK). Byla podána 
informace o stavu implementace a používání informační databáze ICSMS v ČR a ČOI. 

 

22. Belgie, Brusel - Pracovní zasedání poradní skupiny EK IMP-MSG spolu s výborem 
GPSD a zasedání Prosafe JA2012-EL 

Termín: 17. – 19. 6. 2013 - Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Tématem společného zasedání obou 
poradních orgánů EK byla revize směrnice GPSD a příprava nového legislativního balíčku 
k dozoru. V tomto rámci byla prezentována důležitost tvorby databáze nehod a zranění od 
spotřebitelských výrobků AIDB, dále tvorba univerzálního nástroje na posuzování rizik výrobků 
pod nařízením 765/2008, společné aktivity evropského tržního dozoru, příprava výkonného 
sekretariátu fóra tržního dozoru, apod. Navazující zasedání Prosafe se věnovalo vzdělávacím 
e-learningovým modulům z oblasti tržního dozoru. Sledování přípravy nového legislativního 
balíčku k dozoru je zásadní pro další strategii ČOI. 
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23. Belgie, Brusel – 2. zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Výrobky určené 
pro péči o děti – vysoké židle 

Termín: 25. - 26. 6. 2013 - Ing. Marie Vilímová, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: V rámci jednání byl upřesněn plánovaný 
rozsah akce a časový plán jednotlivých fází projektu. Rovněž byl představen aktuální seznam 
výrobků, určených pro péči o děti, kterým by jednotlivé členské státy a zainteresované 
spotřebitelské organizace chtěly věnovat pozornost v budoucnosti a prověřit jejich bezpečnost 
a soulad se stávajícími i nově vytvářenými normami. Účastníci byli seznámeni se statistickými 
údaji o úrazech dětí, ke kterým došlo v souvislosti s používáním vysokých židlí i se 
zpracovanou statistikou z databáze RAPEX, která se týkala zveřejněných informací o dětských 
židlích, u kterých byla identifikována neshoda s požadavky evropské směrnice GPSD. 
Účastníci se dohodli, na jaké druhy vysokých židlí přednostně zaměří svou pozornost při 
kontrolách. 

 

24. Dublin, Irsko - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající pod 
směrnici pro prostředí s nebezpečím výbuchu – ADCO ATEX 

Termín: 25. - 27. 6. 2013 – Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Program zasedání skupiny ADCO – ATEX – 
prostředí s nebezpečím výbuchu - byl rozdělen do dvou částí, první byla exkurze do výrobního 
závodu společnosti MSD Wicklow. Podrobně byli účastníci obeznámeni se zónami, které jsou 
svými parametry limitujícím faktorem pro zařazení pod směrnici ATEX. Vedoucí pracovníci 
uvedeného závodu připravili před exkurzí krátkou prezentaci výrobního zaměření s důrazem 
na bezpečnost výroby a zajištění bezrizikové výroby. Po exkurzi nastalo zhodnocení programu 
a proběhla diskuse vzhledem k používání výrobních linek v tomto specifickém ATEXovém 
prostředí. Švédská strana představila notifikaci na základě čl. 7 směrnice ATEX. Jedná se 
o zářivku italského výrobce Gewiss SPA. Závada na výrobku týkající se možného 
elektrostatického výboje byla zařazena podle skandinávských kódů pod skupinu č. 3, tj. vážné 
riziko. 

ZÁŘÍ 

25. Lublaň, Slovinsko - 5. zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Sekačky trávy 

Termín: 7. 9. 2013 - Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Celé zasedání se neslo v duchu posuzování 
výsledků zkoušek, které jednotliví účastníci obdrželi již před jednáním. Jednalo se o protokoly 
předběžného charakteru, které byly jednotlivými účastníky podrobeny analýze 
a připomínkovému řízení. Zkoušky byly vybrány a provedeny na základě vybraných zkoušek 
podle evropských harmonizovaných norem v závislosti na typu sekačky podle následujících 
směrnic: směrnice 2006/42/ES - strojní zařízení (MD), směrnice 2006/95/ES - elektrická 
zařízení nízkého napětí (LVD), směrnice 2004/108/ES - výrobky z hlediska jejich 
elektromagnetické kompatibility (EMC) a směrnice 2000/14/ES - emise hluku (NOI). 
V celkovém přehledu se většinou jedná o závady administrativního charakteru. Dvě sekačky 
nevyhověly technickým požadavkům v rámci elektromagnetické kompatibility (EMC). U sedmi 
sekaček bylo zjištěno neplnění základních požadavků strojní směrnice (MD). Zkoušky podle 
směrnice na elektrická zařízení nízkého napětí (LVD) dopadly všechny pozitivně. Do uvedené 
skupiny výrobků s kladnými výsledky zkoušek patří i výrobky odebrané Českou obchodní 
inspekcí. 

 

26. Alicante, Španělsko - Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Výrobky 
určené pro péči o děti 

Termín: 9. – 12. 9. 2013 - Ing. Marie Vilímová, STMOS 
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Program a zhodnocení přínosu jednání: Při jednání byly probrány rizikové analýzy na 
veškeré výrobky, které byly odebrány, a u kterých zkušebna identifikovala nějaké nedostatky 
spojené s jejich bezpečností. Byly zkontrolovány výsledky zpracovaných přehledů a tabulek a 
na základě demonstrace závad se účastníci vyjádřili k následným krokům, které je potřeba 
provést na vnitřních trzích členských států, případně v rámci zadání výrobků do systému 
RAPEX. Požadavkem je, aby členské státy postupovaly jednotně a opatření na vnitřním trhu 
pro stejné zjištěné vady se v hodnocení závažnosti závad zásadním způsobem nelišila. 

 

27. Birmingham, Velká Británie - Zasedání pracovní skupiny WELMEC WG5 

Termín: 12. 9. 2013 - Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání dozorových orgánů v oblasti 
metrologie byla projednána aktualizovaná verze Guide 5.2, která bude po jeho schválení 
Komisí zveřejněna. Totéž platí i o všech dalších projednávaných dokumentech, jako jsou 
Gudelines ke kontrolám SW u MID+NAWI, Guidelines ke klasifikaci rizik MID+NAWI 
a zadávání do ICSMS, Guidelines k nakládání s falzifikáty certifikátů, nebo checlisty 
k provádění kontrol MID a NAWI. ČOI se ve spolupráci s ÚNMZ a ČMI bude aktivně podílet na 
přípravě a realizaci společných dozorových projektů v oblasti měřidel. Dále bude aktivně 
spolupracovat na možnosti efektivního čerpání finančních prostředků z fondů EU. 

 

28. Německo, Trier – Konference zaměřená na problematiku regulace internetového 
obchodu na úrovni evropského práva. 

Termín:: 12. 9. 2013 – 13. 9. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI, ústřední inspektorát Mgr. Dora Čepeláková 

Program: Účelem konference bylo poukázat na problémy, které by mohlo přinést přijetí 
Evropskou komisí navrhované a značně kontroverzní fakultativní společné evropské právní 
úpravy regulující prodej s důrazem na dopady této úpravy na oblast internetového obchodu. 
Předmětem jednotlivých panelů a na ně navazujících diskuzí byly jak obecné úvahy nad 
přínosem navrhované společné evropské právní úpravy prodeje – common european sales 
law, tak i detailní právní analýzy jednotlivých ustanovení CESL. 

Zhodnocení přínosu jednání: Zástupce ČOI se měl možnost seznámit s navrhovanou 
právní úpravou a jejími klady a zápory a vytvořit si na ni názor. 

 

29. Belgie, Brusel – CPC právní workshop týkající se nákupů v rámci mobilních aplikací. 

Termín: 24. 9. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI, ústřední inspektorát Mgr. Jana Hylmarová 

Program: Akce navázala na projekt organizovaný dánským spotřebitelským 
ombudsmanem, v rámci kterého v letních měsících proběhla kontrola herních aplikací 
zaměřených na děti zúčastněnými kontrolními orgány, mezi nimiž byla i ČOI. Byly představeny 
souhrnné výsledky kontroly herních aplikací, účastníci workshopu následně diskutovali různá 
témata, která vzešla z kontroly, s cílem zaujmout k nim společný postoj. Účastníci workshopu 
řešili, jak naložit s výsledky kontroly a shodli se na tom, že ideální bude postupovat společně 
s tím, že celý postup bude koordinován dánským spotřebitelským ombudsmanem, který akci 
inicioval. 

Zhodnocení přínosu jednání: ČOI se prostřednictvím svého zástupce seznámila se 
zkušenostmi ostatních dozorových orgánů zapojených do kontrolní akce a vyjádřila svůj zájem 
participovat na navazujícím společném vymáhání práv spotřebitelů. 
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30. Valetta, Malta – CIMS – Review - zlepšování evropského tržního dozoru dle čl. 18, 
nařízení EPaR 765/2008. 

Termín: 22. - 25. 9. 2013 - Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Tato akce je další v řadě již provedených CIMS 
review (MCCAA-Malta, MIRS-Slovinsko, TCP-MSU-Německo, VNMPI-Litva), vycházející ze 
závěrů projektu EMARS II a opírajíci se o ustanovení čl. 18 nařízení EPaR 765/2008, kdy 
členské státy pravidelně hodnotí a porovnávají fungování svých dozorových činností a 
informují ostatní členské státy a Komisi. Akce je součástí společného dozorového projektu 
JA2012 a je finančně podporována grantem Evropské komise. V říjnu roku 2013 
bezprostředně navázala reciproční návštěva hodnotitelského týmu i v ČOI a jeho závěry 
a doporučení byly předloženy managementu ČOI k využití pro další posílení dozorové praxe. 

 

31. Belgie, Brusel – Zahajovací zasedání společné dozorové akce JA China II 
organizovaného PROSAFE 

Termín: 30. 9. 2013 - Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na tomto zasedání byly předloženy výsledky 
a závěry první etapy společného dozorového projektu ve spolupráci s čínskými orgány tržního 
dozoru. V další části jednání byla spuštěna druhá etapa akce, byly vymezeny hlavní cíle a 
hlavní principy vzájemné spolupráce a podmínky spuštění pilotní dozorové akce zaměřené na 
sektor hraček, který je jednou z nejvýznamnějších komodit čínského dovozu do EU. Cílem by 
mělo být nastavení a ověření mechanizmů vedoucích ke zvýšení spotřebitelské bezpečnosti 
této výrobkové skupiny a dále ověření sdílení informací a funkčnosti výstražných informačních 
systémů, jako např. „China-RAPEX“ a ICSMS. 

ŘÍJEN 

32. Belgie, Brusel - Zasedání skupiny pro shodu a prosazování práva v oblasti 
zdravotnických prostředků - COEN 

Termín: 2. 10. 2013 – Mgr. Jana Grdinová, DiS., STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání byla projednána revize Směrnic 
pro ZP, postavení harmonizovaných norem CENu/CENELECu, Harmonizovaný model rizik pro 
padělané ZP, magnetoterapie, stent ULTRAFLEX a Systém VNS (= Vagus Nerve Stimulation). 
Za účelem zdokonalení nástrojů dozorových orgánů členských států EU nad trhem se ZP byl 
znovu prodiskutován projekt dozoru nad trhem se zubními a kostními výplněmi, nevhodné 
použití označení CE na výrobcích pro obecné laboratorní použití (např. pipety a špičky pipet), 
Příručka pro značení prostředků používajících ftaláty a návod k použití pro čištění 
a resterilizaci znovu použitelných sterilních ZP. 

 

33. Utrecht, Nizozemí - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající 
pod nařízení pro stavební výrobky – ADCO CPD 

Termín: 2. - 3. 10. 2013 – Ing. Monika Košlerová, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání byli seznámeni s aktuální 
pracovní verzí návrhu nařízení o dozoru nad trhem – MRS a CPSR. V souvislosti se vstupem 
tohoto nařízení v platnost budou v CPR zneplatněny části týkající se dozoru nad trhem (čl. 56 
– 59). Změna se promítne do revize CPR. Zástupce Komise informoval, že při Technickém 
sekretariátu Komise byl zřízen generální sekretariát AdCo/CPR, který řídí činnost skupiny a 
zajišťuje komunikaci s Komisí. Komisi zajímalo, zda orgány dozoru nad trhem již identifikovaly 
případ, kdy výrobce uvedl výrobek na trh pomocí zjednodušených postupů nebo specifické 
technické dokumentace. Analýza rizik – zástupce Komise připomněl, že stavební výrobek 
samotný nelze podrobit analýze rizik; jedná se o výrobek, jehož mandatorní vlastnosti byly 
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v rámci uvedení na trh ověřeny prostřednictvím postupů uvedených v harmonizovaných 
technických specifikacích. 

 

34. Belgie, Brusel – 2. zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - teleskopické a 
víceúčelové kloubové žebříky 

Termín: 2. - 4. 10. 2013 - Ing. Marie Vilímová, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Byl aktualizován program akce tak, aby byl 
v souladu s grantovou dohodou. Předpokládá se zkoušení cca 21 modelů žebříků 
(teleskopických, kloubových nebo kombinovaných). Účastníci probrali příklady žebříků a další 
údaje ze zpracovaného seznamu teleskopických a kloubových žebříků, které byly nalezeny na 
trhu jednotlivých států. Rovněž byly probrány možnosti testování, tj. jaké druhy zkoušek budou 
zahrnuty do zkušebního programu tak, aby co nejlépe obsáhly všechny bezpečnostní 
ukazatele, které se vztahují k uvedeným typům žebříků. Jde o to vyhledat a odzkoušet i 
bezpečnostní parametry, které dosud nejsou pokryty stávajícími částmi evropské normy, což 
v budoucnosti přispěje ke zvýšení bezpečnosti těchto výrobků prodávaných na trhu EU. 

 

35. Belgie, Brusel - Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Výrobky určené pro 
péči o děti 

Termín: 3. 10. 2013 - Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na tomto zasedání byly společně se 
zainteresovanými stranami z oblasti průmyslu řešeny zejména úkoly dalšího postupu dozoru 
při stanovení priorit zaměření dozoru v oblasti výrobků určených dětem, dále využití 
společných nástrojů dozoru jako jsou např. guidelines, checklisty, spolupráce s celními orgány, 
apod. Jelikož jde o značně širokou výrobkovou oblast s poměrně vysokou mírou rizikovosti, je 
společný postup evropských dozorových orgánů nutnou podmínkou ke zvýšení spotřebitelské 
bezpečnosti v tomto sektoru, zejména ve vztahu ke snadno zranitelné skupině dětí. 

 

36. Paříž, Francie - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající pod 
směrnici pro strojní zařízení – ADCO MACHINERY 

Termín: 6. - 8. 10. 2013 – Ing. Tomáš Langšádl, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání skupiny pro administrativní 
spolupráci spadající pod směrnici pro strojní zařízení byly projednány otázky chybějících 
upozornění v návodech pro spotřebitele u vysokotlakých čističů, revize normy pro štípačky 
palivového dřeva, nutnost zpracovat bezpečnostní požadavky na teleskopické řezací hlavy 
u traktorů a jim podobné stroje. Byly podány informace vzhledem k nově připravovanému 
„Průvodci pro dozor nad trhem“ v oblasti strojních zařízení. Dále byla přednesena problematika 
mechanických vrat a jejich minimální krytí a zabezpečení proti úrazu u dětí. 

 

37. Dublin, Irsko - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající pod 
směrnici pro elektromagnetickou kompatibilitu – ADCO EMC 

Termín: 8. - 11. 10. 2013 – Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Předsedající podal podrobnou zprávu 
k ukončené páté dozorové kampani (spínané zdroje pro notebooky). Kampaně se zúčastnilo 
19 dozorových orgánů. Odebrané výrobky zejména pocházely z Číny resp. Taiwanu, 124 kusů 
z celkově odebraných 136. Ve zprávě byly podrobně rozepsány aspekty týkající se 
absolutního i procentuálního vyjádření neshod zkoušených výrobků a ostatních důležitých 
údajů. Ze 136 testovaných výrobků vyhovělo pouze 32, což činí 23,5% shodných výrobků. Pro 
ilustraci se uvádí, že pouze u 92 výrobků bylo přiloženo ES prohlášení o shodě a z toho 50% 
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bylo akceptovatelných. Po malé korelaci bude výsledná zpráva zaslána Komisi k provedení 
celkové analýzy. 

 

38. Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro analýzu rizik u spotřebitelských výrobků 
- RAG 

Termín: 9. - 11. 10. 2013- Ing. Michal Kříž, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Představeny byly pokyny pro hodnocení rizik, 
které připravil pro tuto skupinu Prosafe. Pracovní skupina vyhodnotila první kolo posouzení 
rizik pomocí metody Delphi. Pracovní skupina řešila hodnocení rizik výrobků zařazených do JA 
2012 (Dětské vysoké židličky, stahovací šňůry na dětském oblečení a teleskopické žebříky) a 
JA 2011 (dětské vaničky, dětské kočárky). Skupina připravila hodnocení rizik na různé 
scénáře, které u těchto výrobků mohou nastat a ze kterých může dojít ke zranění uživatelů. 
Tyto scénáře může ČOI využít při posuzování rizik na národní úrovni. 

 

39. Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající pod 
směrnici Hračky – ADCO TOYS 

Termín: 10. 10. 2013 – Ing. Marie Vilímová, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Přítomní zástupci jednotlivých států probrali 
notifikace RAPEX týkající se hraček s vlákennými materiály a výrobků imitujících potraviny, 
proběhla diskuze o míře závažnosti nebezpečí plynoucím ze závad popsaných v jednotlivých 
notifikacích těchto výrobků. Zástupci týmu RAPEX požádali přítomné účastníky, aby věnovali 
rizikovým analýzám řádnou pozornost a zabránili tak notifikacím výrobků, kde riziko není 
vážné, případně není ani vysoké. Ze strany komise byly sděleny informace o pokračující 
standardizaci. Rovněž byl opakovaně projednáván návodný dokument „Guidance document“ 
zaměřený na hračky do vody. Účastníci jednání tak získali aktuální informace o vývoji situace 
při dozoru v komoditě hraček. 

 

40. Řím, Itálie - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající pod 
směrnici pro emise hluku – ADCO NOISE 

Termín: 20. - 22. 10. 2013 – Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Předsedající z Itálie se ve své prezentaci 
zabýval specifikami směrnice Noise ve vztahu k obecné metodologii posuzování rizik. Pro 
svou dozorovou činnost v oblasti směrnice Noise vyvinuli databázi MARA, kam vkládají 
výsledky jak kontrol se zjištěním, tak výsledky kontrol bez zjištění. Momentálně mohli do 
uvedené databáze vložit údaje k 179 strojům. V současnosti probíhá schvalování návrhu 
zprávy pracovní skupinou pro NOMAD (spojení směrnic Noise-Machinery), která bude v lednu 
2014 předložena ke schválení Komisi. V jarních měsících r. 2014 se sejdou zainteresované 
strany, aby se dohodly na dalším postupu. Zástupce Komise vyjádřil názor, že předpoklad 
spojení uvedených směrnic je očekáván v období let 2017-2018. 

 

41. Belgie, Brusel – Zasedání Rapex Contact Point 

Termín: 25. 10. 2013 - Ing. Michal Kříž, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: : Setkání národních kontaktních bodů Rapex, 
kde byli účastnící seznámeni s fungováním systému Rapex v období od ledna do září roku 
2013 (statistické hodnocení). Projednány byly technické IT problémy v systému Rapex a 
novinky při zadávání nových notifikací. Proběhla diskuze ohledně nejasných reakcí na některé 
notifikace v systému Rapex (diskuze mezi oznamujícím státem, reagujícím státem a Komisí). 
Dále byly prezentovány aktuální informace z nedávno přijatých adaptací o technických 
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postupech v Nařízení CLP (popis značení, balení). Projednána byla problematika hraček, které 
obsahují magnety. 

 

42. Belgie, Brusel - Zasedání poradního orgánu EK skupiny IMP - Vnitřní trh pro výrobky 

Termín: 25. 10. 2013 - Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Hlavním tématem schůzky tohoto poradního 
orgánu EK byla aktualizace „Blue Guide“ – Modré knihy – úhelného dokumentu k implementaci 
pravidel EU týkající se výrobkové oblasti. Tato potřeba vznikla v souvislosti se zavedením 
Nového legislativního rámce „NLF“ a promítnutí dalších změn vycházejících z Lisabonské 
smlouvy. Dokument je určen nejen dozorovým a akreditačním orgánům, ale i průmyslu, 
obchodním nebo spotřebitelským asociacím, standardizačním orgánům, výrobcům, orgánům 
posuzování shody, dovozcům, distributorům, obchodním svazům, apod. 

 

43. Belgie, Brusel – Workshop týkající se aplikace a vymáhání směrnice č. 2005/29/ES o 
nekalých obchodních praktikách v oblasti cestování a přepravy. 

Termín: 29. 10. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI, ústřední inspektorát Mgr. Jana Hylmarová 

Program: Cílem workshopu bylo zjistit, jaké jsou aktuální palčivé otázky v oblasti nekalých 
obchodních praktik v sektoru cestování a přepravy, jaké typy případů jednotlivé dozorové 
orgány řeší a které z nich jsou potenciálně relevantní pro celou EU. Zástupci Komise 
informovali o připravovaných změnách směrnice o souborných službách pro cesty, pobyty a 
zájezdy, chystaném komentáři ke směrnici o právech spotřebitelů, aktivitách DG Markt se 
vztahem k sektoru cestování a přepravy a výsledcích tzv. „fitness check“ provedeného DG 
Move. Zástupci některých členských států poté prezentovali problémy, s kterými se v dotčené 
oblasti v poslední době setkávají. 

Zhodnocení přínosu jednání: ČOI se prostřednictvím svého zástupce seznámila 
s uskutečněnými a připravovanými aktivitami Evropské komise a ostatních dozorových orgánů 
z členských států v oblasti cestování a přepravy. 

LISTOPAD 

44. Belgie, Brusel - Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci spadající pod 
směrnici pro spotřebiče plynných paliv – ADCO GAD 

Termín: 8. 11. 2013 – Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Program a zhodnocení přínosu jednání: 
Z důvodu nedávného ustanovení pracovní skupiny (třetí zasedání) byl připraven k diskusi 
materiál týkající se procesních pravidel příštích zasedání. Zástupce Komise uvedl, že revize 
směrnice GAD je stále otevřena návrhům. Nizozemský zástupce (předseda pracovní skupiny) 
prezentoval výsledky celostátní kontroly přenosných vařičů. Důvodem rozsáhlé kontroly bylo 
několik zdokumentovaných úrazů. V průběhu kontroly odebrali 19 modelů. V současnosti 
probíhají zkoušky na únik paliva. Zatím provedené zkoušky odhalily překročení povolené 
teploty na zkušebních vzorcích, v daném případě vyšší teplotu než 500C. Vizuální kontrolou 
zjistili u dvou vzorků absenci CE značení a také chyběla dokumentace. 

 

45. Belgie, Brusel – CPC meeting navazující na kontrolní akci SWEEP 2013. 

Termín: 8. 11. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI, ústřední inspektorát Mgr. Jana Hylmarová 

Program: Cílem akce bylo porovnat výsledky kontrolní akce SWEEP 2014, které se ČOI 
pravidelně účastní, v jednotlivých státech, sjednotit pohled na problematické otázky a 
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projednat možnost budoucí spolupráce při vymáhání spotřebitelských práv. Z výsledků 
vyplynulo, že dozorové orgány dohromady prověřili více než 550 internetových stránek 
nabízejících prodej či zprostředkování letenek a ubytování, u 80% z nich byly v první fázi 
shledány nedostatky, které je třeba dále prověřit. Jako problematičtější se celkově ukázaly 
stránky zprostředkovatelů a stránky zaměřené na letenky. 

Zhodnocení přínosu jednání: Zástupce ČOI zjistil názor ostatních účastníků na některé 
problematické aspekty, které vyvstaly při provádění kontroly, a podpořil myšlenku společné 
vymáhací akce všech členských států, která se jeví jako účinnější než samostatný postup 
jednotlivých dozorových orgánů. 

 

46. Belgie, Brusel - Zasedání expertní pracovní skupiny a pracovní skupiny pro 
administrativní spolupráci podle směrnice pro osobní ochranné prostředky – PPE WG a 
PPE ADCO 

Termín: 10. - 12. 11. 2013 – Mgr. Jana Grdinová, DiS., STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na zasedání bylo projednáno velké množství 
aktuálních problémů, týkajících se dozoru nad trhem s OOP ve všech členských státech EU, a 
to např. formální námitka proti normě EN 795 „Prostředky ochrany osob proti pádu - Kotvicí 
zařízení“, ochranné oděvy proti UV záření, kategorizace suchých oděvů poskytujících 
kompletní izolaci od ovzduší, kategorizace OOP pro motocyklisty, platnost EC Certifikátů 
přezkoušení typu založených na předchozí verzi harmonizované normy. Dále byla 
prodiskutována interpretace Směrnice pro OOP u slaňovacích zařízení, ochranný oděv pro 
hasiče, hodnocení zkušební metody anti-perforace vložky do bot dle normy EN ISO 20344, 
případ kruhu pro koupání dítěte. 

 

47. Warrington, Velká Británie - Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE – 
Dobíječky baterií 

Termín: 14. – 16. 11. 2013 - Ing. Milan Valček, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Hlavní náplní uvedeného zasedání bylo 
analyzovat výsledky zkoušek, které byly prezentovány formou předběžných protokolů. Diskuse 
zúčastněných vedla ke konsensu, na základě kterého zkušební laboratoř Bureau Veritas ve 
Warringtonu připraví závěrečné protokoly o zkouškách. Z deseti zkoušených vzorků 
odebraných Českou obchodní inspekcí vyhovělo pět, dva nevyhověly a tři vzorky z důvodu 
nejasných interpretací ve vztahu k alternativním zkouškám nešlo jednoznačně zařadit. 

PROSINEC 

48. Belgie, Brusel - Účast na pracovní schůzce mezinárodního projektu JA China II 

Termín: 2. 12. 2013 – Ing. Milan Bouša, STMOS 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Druhá etapa společného projektu byla 
spuštěna na základě dosažených závěrů a výsledků v jednání s čínskou stranou v průběhu 
první etapy. Bude obsahovat praktické ověření nastavených režimů dozoru pomocí pilotní 
akce zaměřené na hračkářský sektor. 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, ale i v celé EU. V průběhu této akce bude vyvíjena 
snaha o zapojení českých akreditovaných laboratoří do systému roud-robin testů. 

 

49. Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE - Výrobky určené pro 
péči o děti – dětské kočárky, vaničky, vysoké dětské židle 

Termín: 3. - 5. 12. 2013 - Ing. Marie Vilímová, STMOS 
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Program a zhodnocení přínosu jednání: Při závěrečném jednání byl uzavřen projekt na 
kontrolu bezpečnosti vaniček a kočárků. Bylo provedeno zhodnocení akce a navržen další 
postup, který se týká informování veřejnosti o dosažených výsledcích, informací pro 
normalizační orgány o možných návrzích na úpravu stávajících norem, případně přípravu 
nového evropského předpisu na výrobky pro koupání malých dětí. Akce napomohla tomu, že 
dozorové orgány členských států po uskutečněném dozoru nad bezpečností kočárků a vaniček 
přistoupily ke srovnatelným hodnocením rizika a vzájemně se informovaly o následných 
opatřeních. Při jednání k dětským židlím byli účastníci seznámeni s výsledky tendru na výběr 
vhodné zkušební laboratoře a byly dohodnuty podmínky vzorkování. 

Belgie, Brusel/Maďarsko, Budapešť – Workshop týkající se směrnice o právech 
spotřebitelů a informací pro spotřebitele ohledně digitálních produktů (Brusel), workshop 
týkající se vymáhání práv spotřebitelů na internetu (Budapešť). 

Termín: 10. – 13. 12. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI, ústřední inspektorát Mgr. Jana Hylmarová 

Program: Cílem první akce bylo představit účastníkům priority Komisí připravovaných 
pokynů k aplikaci směrnice o právech spotřebitelů a dále prezentovat navrhované řešení ke 
zlepšení informování spotřebitelů při nákupu digitálních produktů online. Druhá akce byla 
organizována jako poslední z řady setkání v rámci projektu IECCD (Internet enforcement 
continued coordination and delivery), jejím cílem byla zároveň diskuze o nově zakládané 
expertní skupině – E-enforcement expert group, do které se ČOI plánuje zapojit. 

Zhodnocení přínosu jednání: Na první akci zástupce ČOI informoval Komisi o transpozici 
směrnice o právech spotřebitelů v ČR, vyjádřil názor na připravovaný informační model a 
k tématu pokynů ke směrnici o právech spotřebitelů zmínil problémy, s kterými se ve své praxi 
ČOI setkala. Na druhé akci se zástupce seznámil s open-source vyšetřovacími technikami, 
které je možné použít pro kontrolu společností podnikajících v prostředí internetu. 

Služební zahraniční cesty ESC 

 

1. Belgie, Brusel – jednání sítě ESC, EK, EAHC 

Termín: 18.–20. 2. 2013 

Účast: 2 zástupci ČOI (ESC) Mgr. Tomáš Večl, Mgr. Ondřej Tichota 

Program: Práce v síti ESC, problematické případy a jejich řešení, spolupráce mezi 
jednotlivými ESC. 

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 2013, 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. 

 

2. Belgie, Brusel – Konference EESC 

Datum: 13.–14. 3. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI (ESC) Jan Pithart 

Program: Konference k Evropskému dni spotřebitele 

Zhodnocení přínosu jednání: Zvýšení profesního rozhledu právníka ESC v oblastech 
dozoru nad trhem a bezpečnosti výrobků. Celoevropská konference za přítomnosti kvalitních 
odborníků pořádána tradičně ke Dni spotřebitelů v prostorech Evropského hospodářského a 
sociálního výboru. 
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3. Belgie, Brusel – Evropský spotřebitelský summit 

Datum: 17.–19. 3. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI (ESC) Mgr. Tomáš Večl 

Program: Přednášky o novinkách a vývoji v oblasti spotřebitelské politiky na úrovni EU a 
jednotlivých členských států. 

Zhodnocení přínosu jednání: 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. 

 

4. Lucembursko, Lucemburk – workshop EAHC 

Datum: 23.–24. 4. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI (ESC) Mgr. Tomáš Večl 

Program: Jednání sítě ESC a EAHC (Výkonná agentura pro ochranu zdraví 
a spotřebitele) o budoucím rozsahu činnosti sítě ESC, rozpočtových a dalších pravidlech. 

Zhodnocení přínosu jednání: 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. 

 

5. Německo, Trevír – Seminář ERA 

Datum: 24.–26. 4. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI (ESC) Jan Pithart 

Program: Účast na konferenci o přeshraniční mediaci, ADR a ODR (Encouraging Cross-
border Mediation, ADR & ODR) 

Zhodnocení přínosu jednání: Získání důležitých informací o vývoji v dané oblasti. ESC 
je předpokládaným kontaktním místem pro připravovaný projekt ODR. 

 

6. Irsko, Dublin - jednání sítě ESC, EK - jednání zástupců sítě ESC a EK v rámci irského 
Předsednictví EU, konference irského Předsednictví EU 

Datum: 21.–24. 5. 2013 

Účast: 2 zástupci ČOI (ESC) Mgr. Tomáš Večl, Jan Pithart 

Program: Budoucnost práce sítě ESC, budoucnost její veřejné prezentace, spolupráce 
právníků jednotlivých center při řešení případů, schválená a připravovaná evropská legislativa 
o právech spotřebitelů, spolupráce sítě ESC s podnikateli, pilotní projekt asistence 
zahraničním turistům z vybraných zemí mimo EU. 

Zhodnocení přínosu jednání: Setkání sítě ESC se vzájemnou výměnou zkušeností, 
výměna informací a diskuse o problematických případech a prodejcích, praktikách obchodníků 
apod. Přínosné prezentace týkající se mj. schválené směrnice ADR, nařízení o ODR, praktické 
kroky při implementaci a konkrétní důsledky, ADR z pohledu podnikatelů, diskuse o směrování 
sítě ESC, financování sítě prezentace pohledu ESC ČR spolu s ESC Rakousko na možnosti 
spolupráce sítě ESC s podnikateli, diskuse a vize o roli sítě ESC v přijaté legislativě 
ADR/ODR, zapojení do diskuse k pilotnímu projektu pomoci spotřebitelům ze zemí mimo EU 
nakupujícím na jednotném evropském trhu, osobní konzultace s kolegy z jiných ESC a 
z Komise o některých případech či společných tématech. 
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7. Německo, Trevír – Seminář ERA 

Datum: 9.–11. 10. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI (ESC) Jan Pithart 

Program: Výroční konference o evropském spotřebitelském právu 2013 (Annual 
Conference on European Consumer Law 2013) 

Zhodnocení přínosu jednání: Zajištění informací o vývoji evropského spotřebitelského 
práva, zejména o způsobu implementace legislativy ADR a ODR, řešení možných problémů 
(dle informací MPO má být ESC ČR nominováno kontaktním místem ve smyslu nařízení o 
ODR), získané informace o systémech ADR v Evropě mohou být předány MPO pro 
implementaci směrnice ADR a ustavení nového systému ADR v ČR. Zvýšení kvalifikace a 
informovanosti zaměstnanců ESC v oblasti spotřebitelských práv, praxe napříč Evropou, jejich 
vymáhání a navázání kontaktů a výměna informací se zahraničními partnery. 

 

8. Belgie, Brusel – prezentace projektu sítě ESC, jednání sítě ESC, EK, EAHC 

Datum: 15.–17. 10. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI (ESC) Mgr. Ondřej Tichota 

Program: Prezentace projektu o známkách důvěry, práce v síti ESC, problematické 
případy a jejich řešení, spolupráce mezi jednotlivými ESC. 

Zhodnocení přínosu jednání: Získání přehledu o známkách důvěry na evropské 
prezentaci společného projektu sítě ESC, který umožňuje porovnat základy systémů 
v jednotlivých zemích EU. Získání informací zejména o stavu přijetí přihlášek ke grantům na 
rok 2014, vývoji spotřebitelské legislativy EU, podkladech a podnětech pro komunikační 
strategie ESC, koordinaci a rozvoji praktik při řešení případů, společných projektech členů sítě 
ESC, plánech Evropské komise na propagaci sítě ESC, plánech Evropské komise na 
propagaci práv cestujících, spotřebitelském programu EU na období 2014–2020. Aktualizace 
informací a diskuse nad tématy souvisejícími s každodenní činností ESC ČR jako člena sítě 
ESC, osobní konzultace s kolegy z jiných ESC a z EK o některých případech či společných 
tématech, příprava dalších kroků sítě. 

 

9. Nizozemsko, Utrecht – studijní cesta 

Datum: 12.–14. 11. 2013 

Účast: 2 zástupci ČOI (ESC) Mgr. Tomáš Večl, Mgr. Klára Balabánová 

Program: Studijní cesta do partnerského ESC Nizozemsko, výměna zkušeností 
a postupů 

Zhodnocení přínosu jednání: Seznámení s fungováním a činností ESC Nizozemsko, se 
zapojením do organizační struktury hostující organizace a pravidly ochrany spotřebitele v této 
zemi, včetně setkání s činiteli tamního systému ADR. Přínos v objasnění managementu centra 
a konzultace postupu řešení případů českých spotřebitelů s obchodníky z uvedené země, 
diskuse o aktuálně řešených případech. 

 

10. Švédsko, Karlstad – seminář o webové prezentaci, studijní cesta 

Datum: 20.–23. 11. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI (ESC) Mgr. Ondřej Tichota 

Program: Seminář pro síť ESC o webové prezentaci, studijní cesta do partnerského ESC 
Švédsko, výměna zkušeností a postupů 
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Zhodnocení přínosu jednání: Obohacení v oblasti praktik práce s internetovými 
stránkami členů sítě ESC, se zaměřením na ESC Švédsko, včetně přednášek odborníků na 
související oblasti. Získání inspirace a užitečných tipů pro vlastní web ESC ČR. Seznámení 
s fungováním a činností ESC Švédsko, se zapojením do organizační struktury hostující 
organizace a pravidly ochrany spotřebitele v této zemi, včetně tamního systému ADR. 
Konzultace komunikačních strategií obou center. Přínos v objasnění managementu centra, 
vybavení, zakotvení v hostující organizaci a konzultace společného podkladu o právech 
cestujících v letecké dopravě určeného Evropskému parlamentu. 

 

11. Německo, Trevír – Konference ERA 

Datum: 4.–6. 12. 2013 

Účast: 1 zástupce ČOI (ESC) Mgr. Tomáš Večl 

Program: Konference o změnách v cestovním právu 

Zhodnocení přínosu jednání: Zvýšení kvalifikace a informovanosti zaměstnance ESC 
v různých frekventovaných oblastech spotřebitelských sporů a vývoji spotřebitelské legislativy, 
konkrétně směrnici o souhrnných službách v cestovním ruchu a nařízení o právech cestujících 
v letecké dopravě, judikatura Soudního dvora Evropské unie, řešení sporů, systémy 
ADR/ODR. 
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IX. Vyčíslení výdajů na pohoštění a dary 

Pohoštění 

Pohoštění se podávalo při setkáváních s vnějšími orgány, při jednáních, vnitřních 
školeních, v letním období byla placena voda pro zaměstnance. 

Ústřední inspektorát vyčerpal částku: 257 832,00 Kč 

Jednotlivá střediska měla rozpočet upravený na částku: 10 000,00 Kč a v průběhu roku se 
tato částka navýšila na 20 000,00 Kč na středisko. 

Celkově na střediskách bylo vyčerpáno: 139 342,61 Kč 

Celkově byla na pohoštění čerpána částka: 397 174,61 Kč 

 

Dary 

Finanční prostředky na dary nebyly čerpány, tak byly převedeny na pohoštění. 

X. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce 
investičního a neinvestičního charakteru, nerealizovaných 
v roce 2013, včetně zdůvodnění těchto plateb 

S výjimkou průběžně placených záloh na dodávky energií a služeb byly poskytnuty jen 
zálohy na nákup pohonných hmot ve výši 40 tis. Kč a záloha na poštovní služby ve výši 10 tis. 
Kč. 

XI. Bezúplatné převody majetku 

 

V roce 2013 ČOI nezískala bezúplatně žádný majetek. 

 

V roce 2013 ČOI bezúplatně převedla následující majetek: 

1. Bytovou jednotku č. 2557/49 v Brně v pořizovací ceně 680 000,00 Kč, účetní 
zůstatkové ceně 671 492,00 Kč Národnímu bezpečnostnímu úřadu, se sídlem Na 
Popelce 2/16, Praha 5. 

2. Dva osobní automobily Generálnímu ředitelství cel, se sídlem Budějovická 7, Praha 4. 
Konkrétně jeden automobil Škoda Octavia v pořizovací ceně 458 000,00 Kč, účetní 
zůstatkové ceně 62 007,00 Kč. Jeden automobil Škoda Fabia combi v pořizovací ceně 
290 652,00 Kč, účetní zůstatkové ceně 84 748,00 Kč. 

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 2013 bylo na zvláštní 
příjmový účet státního rozpočtu z pokut uložených ve správním řízení odvedeno 57 462 750 
Kč. 
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Kromě pokut uložených ve správním řízení vč. příkazů na místě byly kontrolovaným 
fyzickým osobám ukládány blokové pokuty převážně za porušení ust. zákona č. 64/1986 Sb., 
o České obchodní inspekci. Za rok 2013 pak bylo na účet příslušných celních úřadů 
převedeno celkem 1 063 700 Kč. 

Příjmy – zvláštní příjmový účet 

A B C D E F G H 

zákon 
číslo 

2013 zaplaceno převedeno na celkem 

    

vykonatelnost v pohledávkách celkem pohl.r.2012 CÚ/subjekt 19 účet 3754 

311/2006 11 783 000 11 793 000 8 100 200 2 520 000 421 000  7 679 200 

102/2001 1 357 000 1 399 000 986 000 80 000 6 500 6 000 973 500 

22/1997 6 308 000 6 517 000 5 662 100 1 108 600 597 000 15 000 5 050 100 

634/1992 66 152 500 68 896 500 34 997 410 5 699 000 1 352 210 79 000 33 566 200 

145/2010 2 643 000 2 849 000 1 312 000 46 800 162 000 5 000 1 145 000 

552/1991 3 868 000 4 200 000 186 200 35 000 67 400 1 000 117 800 

353/2003 926 000 926 000 537 800 80 000   537 800 

64/1986 2 088 500 2 218 500 498 350 73 000 111 200 15 500 371 650 

477/2001 97 000 101 000 83 000 4 000 2 000  81 000 

247/2006 10 000 10 000 7 000    7 000 

500/2004 10 000 10 000 0    0 

253/2008 10 000 10 000 8 000    8 000 

379/2005 10 000 10 000 10 000    10 000 

příkazy na místě  7 886 300 7 886 300 7 886 300 0 0 0 7 886 300 

Správní poplatky 29 200 29 200 29 200    29 200 

C E L K E M 103 178 500 106 855 500 60 303 560 9 656 400 2 719 310 121 500 57 462 750 

 

Legenda: 

B – součet pokut podle jednotlivých zákonů s vykonatelností v roce 2013 
C – pokuty evidované v pohledávkách celkem 
D – pokuty zaplacené v roce 2013 (s vykonatelností v roce 2013, případně dříve) 
E – ze sloupce D celkem - pokuty splacené z pohledávek evidovaných v roce 2012 
F – pokuty vrácené firmám 
G – převod částek na položku běžného příjmového účtu (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 
2013 

Interní audit byl v r. 2013 zajišťován jedním zaměstnancem, v plánu interních auditů bylo 7 
auditů: 

Hospodaření s prostředky EU r. 2012 na základě požadavku Evropské komise v ESC, 

Dohadné účty aktivní a pasivní a jejich využívání v organizaci, 

Opravné položky k majetku a pohledávkám, 

Vzdělávání zaměstnanců, efektivnost vynakládání prostředků na školení, nákup odborné 
literatury, jazykové kurzy, 

Škody na majetku a jejich řešení, 

Zajištění BOZP v organizaci – pracovní úrazy, odborná spolupráce v rámci smluvních 
ujednání, 

Správa budov a požární ochrana, organizace jako vlastník objektů. 

 

Koncem září 2013 byl ústředním ředitelem ČOI požadován mimořádný audit týkající se 
nastavení práv uživatelů účetního programu JASU v ekonomickém oddělení. Audit byl 
zahájen, systém vykazuje chybu ve vytváření přehledů 

Plánované audity 

1. Hospodaření s prostředky EU v r. 2012 

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 2011 81 05.  Vedle auditu pro EU, kdy jsou kontrolované 
údaje uváděny v měně euro, bylo kontrolováno i účtování v Kč. Zjištění byla ekonomickým 
ředitelem akceptována bez připomínek. 

2. Dohadné účty aktivní a pasivní a jejich využívání v organizaci 

Cílem auditu byla kontrola využívání účtu časového rozlišení v organizaci. Daná zjištění 
byla ekonomickým ředitelem přijata bez připomínek, nesrovnalosti byly zjištěny např. v oblasti 
účtování zálohových faktur, nebyly účtovány předpisy náhrady škody za zaměstnanci, plynoucí 
z rozhodnutí škodní komise. 

3. Opravné položky k majetku a pohledávkám 

Audit byl zaměřený na kontrolu postupu účtování o opravných položkách majetku 
a vyřazených pohledávkách (v souladu s ČÚS č.706 a č.708, vyhl. č.410/2009 Sb. S ohledem 
na rozhodnutí o účtování odpisů ve státní správě bylo k 31.12.2011 provedeno dooprávkování 
majetku, který byl již používán, v r. 2012 byl dlouhodobý majetek odpisován dle zařazení do 
jednotlivých účetních odpisových skupin v souladu s ČÚS č.708. Část zjištění byla opravena 
v průběhu auditu, ostatní zjištění byla přijata ekonomickým ředitelem bez připomínek. 

4. Vzdělávání zaměstnanců, efektivnost vynakládání prostředků na školení, nákup odborné 
literatury 

Audit byl zaměřen na vynakládání finančních prostředků v letech 2010- ½ 2013 na 
vzdělávání zaměstnanců. Vzdělávání zaměstnanců ČOI je zaměřeno na zvyšování odborné 
kvalifikace jak výkonných inspektorů, tak i ostatních odborných zaměstnanců, se zaměřením 
na oblast legislativy, komunikační dovedností a výuku cizích jazyků. Zaměstnanci se účastní 
odborných kurzů pořádaných převážně Institutem pro veřejnou správu (IVS) a Institutem 
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certifikace. Auditorská zpráva byla ukončena, zjištění byla přijata ekonomickým ředitelem bez 
připomínek. 

5. Škody na majetku a jejich řešení 

Audit je zaměřený na postup při řešení škodních událostí v organizaci, práci škodní 
komise, způsob vypořádání jednotlivých škodních případů. Práce na auditu byla z rozhodnutí 
ÚŘ, pověřeného řízením ČOI, pozastavena z důvodu požadavku vedoucího sekce 
ekonomické s odvoláním na náročné akce ekonomické sekce v závěru t.r. (probíhající 
inventury, účetní závěrka apod.) a s ohledem na robíhající audity ze strany NKÚ a Finančního 
úřadu pro hl. m. Prahu, které vytěžují sekci ekonomickou nad rámec pracovních možností. 
Audit byl pozastaven a přesunut na r. 2014. 

 

Závěrečné zprávy z provedených interních auditů včetně doporučení k odstranění 
zjištěných nedostatků byly projednány a předány auditovaným útvarům ČOI a ústřednímu 
řediteli ČOI. 

Další 2 plánované audity nebyly z důvodu organizačních změn v r. 2013 uskutečněny a 
byly převedeny do plánu na r. 2014. Tyto audity se týkaly zajištění BOZP v organizaci a správy 
budov a požární ochrany, u nemovitostí, kde vystupuje ČOI jako vlastník. 
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XIV. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2013 

 

Počáteční stav k 1. 1. 2013  1 426 971,61 Kč  

Z toho: 
1 299 016,61 Kč 

zůstatek zálohy z EU na provozování Evropského 
spotřebitelského centra v roce 2013 (dále jen ESC) 

127 955,00 Kč Grant Mercurius 

Příjem celkem v roce 2013: 656 898,06 Kč  

Z toho: ESC 272 640,99 Kč z EU doplatek ESC za rok 2012 

 ZSC-běžné 116 335,90 Kč z EU refundace běžných zahr.služ.cest                    

 Grant č. 59191 62 176,52 Kč z EU na Grant č. 59191                  

 Grant č. 69191 75 074,42 Kč z EU na Grant č. 69191  

 Grant. č. 109191 60 421,36 Kč z EU na Grant č. 109191 

 Grant. č. 119191 60 421,36 Kč z EU na Grant č. 119191  

 Grant č. 189191 9 827,51 Kč z EU na Grant č. 189191 

Výdej celkem v roce 2012: 1 618 492,00 Kč  

Z toho ESC 919 858,00 Kč doplatek ESC za rok 2012 

 ESC 698 634,00 Kč ESC rok 2013 

 

Přesun do rezervního fondu vlastních prostředků v roce 2013 nebyl uskutečněn žádný. 

 

Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2013 = 465 377,67 Kč. 
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XV. Vyčíslení nevyčerpaných rozp. prostředků k limitům 
výdajových účtů za rok 2013 

 

Systémově určené výdaje (Investice) – 87 571,15,00 Kč 

Investiční prostředky nebyly zcela vyčerpány, protože se podařilo vysoutěžit výpočetní 
techniku v nižších nákupních cenách. 

 

Výdajový účet – 10 235 552,75,00 Kč 

Výdajový účet nebyl vyčerpán o 10 235 552,75,00 Kč. Největší částku tvoří nevyčerpání 
rozpočtových položek na opravu budovy Štěpánská 15, Praha 2 o 6 874 574,96,00 Kč. Dále 
nebyly vyčerpány výdaje na rozbor PHM o 2 702 258,00 Kč. Výdaje na pohoštění nebyly 
vyčerpány o 4 825,39,00 Kč. Výdaje spojené s náhradami platů bývalým zaměstnancům ze 
soudních sporů nebyly dočerpány oproti předpokladu do 31. 12. 2013 takto: náhrady platů 
123 487,00 Kč, úroky 409 753,00 Kč a náklady řízení 111 903,40,00 Kč. 

Do fondu kulturních a sociálních potřeb bylo převedeno méně o 8 751,00 Kč z důvodu 
menšího odhadu čerpání prostředků na platy. 

 

Mzdové prostředky a pojistné – 166 580,00 Kč 

Celkově bylo vyplaceno o 166 580,00 Kč méně oproti předpokladu. Z toho: na platy 
975,00 Kč, na ostatní osobní výdaje 107 190,00 Kč, na povinné pojistné na sociální 
zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 55 292,00 Kč a na povinné pojistné 
na veřejné zdravotní pojištění 3 123,00 Kč. 

 

Rezervní fond – 465 377,67,00 Kč 

Zůstatek Rezervního fondu bude použit v roce 2014, do výdajů bude zapojen přes 
příjmový účet. Podrobně o rezervním fondu v bodě XIV. – stav rezervního fondu k 31. 12. 
2013. 

 


