Kontrolní činnost České obchodní inspekce
ke splnění článku 18, bodu 5, NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 765/2008
Odvětví

2006/95/EC

LVD

LED diodové osvětlení

1999/5/EC

RTTE

Zdroje nežádoucích interferencí u
telekomunikačních zařízení

proaktivní

2000/14/EC

Noise emission

Svařovací generátory a el. zdrojová soustrojí z
hlediska emisí hluku

proaktivní

2006/42/EC

95/16/EC

2009/142/EC

Machinery

Lifts

GPSD

2001/95/EC

GPSD

2009/48/EC

Tvářecí stroje
(ohraňovací lisy,ohýbačky trubek, skružovačky,ohýbačky profilů,
rovnací stroje, hydraulické a pneumatické lisy a jednoúčelové
tvářecí stroje, klempířské stroje, zakružovačky, signovačky a
obrubovačky, zdrapovačky, stroje na výrobu žlabů)

Výtahy a komponenty výtahů

Appliances burning Závěsné trubkové zářiče pro průmyslové
gaseous fuels
použití

2001/95/EC

2001/95/EC

Popis produktu nebo kategorie

Způsob
monitorování

Směrnice EU

GPSD

Safety of TOYS

Dětská jízdní kola,
včetně odběru a posouzení odborně
způsobilou osobou
Dětské kočárky,
včetně odběru a posouzení odborně
způsobilou osobou
Prodej dětských hraček - pomůcek do vody
Eliminace nebezpečí plynoucí z nesprávného
užití výrobku v důsledku nesplnění
informačních povinností, dodržování
informačních povinností a bezpečnostních
upozornění
Hračky prodávané z automatů

proaktivní

proaktivní

proaktivní
i
reaktivní

Stimul ke
kontrolám
výsledky
společných
akcí
výsledky
společných
akcí
výsledky
společných
akcí
výsledky
společných
akcí

Kontrolní činnost Priorita
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

Odpovědná
osoba
RI ČOI

národní
iniciativa

vývoj ukazatelů

Vysoká

celoročně

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

RI ČOI
Praha

kontrola
dokumentace

Vysoká

1. a 2. čtvrtletí

národní
iniciativa

zlepšení procesu
dozoru

RI ČOI
Praha

kontrola
dokumentace

Střední

3. a 4. čtvrtletí

národní
iniciativa

zlepšení procesu
dozoru

RI ČOI
Praha

Vysoká

2. a 3. čtvrtletí

národní
iniciativa

zlepšení procesu
dozoru

RI ČOI
Praha

Vysoká

1. a 4. čtvrtletí

národní
iniciativa

zlepšení procesu
dozoru

RI ČOI
Praha

Vysoká

celoročně

národní
iniciativa

Vysoká

celoročně

národní
iniciativa

celoročně

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

celoročně

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

proaktivní
i
reaktivní
proaktivní
i
reaktivní

výsledky
společných
akcí
stížnosti
a
podněty
stížnosti
a
podněty

proaktivní
i
reaktivní

stížnosti
a
podněty

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

proaktivní
i
reaktivní

stížnosti
a
podněty

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

proaktivní

Výstup

celoročně

kontrola
dokumentace
inspekce
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

stížnosti

Začátek akce /
Postup
datum

Vysoká

Vysoká

Vysoká

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu
omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

RI ČOI

RI ČOI

RI ČOI

RI ČOI

89/686/EEC

93/42/EEC

PPE

Ochranné brýle pro motoristy, cyklisty
Eliminace nebezpečí plynoucí z nesprávného
užití výrobku v důsledku nesplnění
informačních povinností,
dodržování informačních povinností a
bezpečnostních upozornění.

Medical Devices

Rehabilitační lehátka - kontrola distribuce,
výrobců a dovozců
Eliminace nebezpečí plynoucí z nesprávného
užití výrobku v důsledku nesplnění
informačních povinností,
dodržování informačních povinností a
bezpečnostních upozornění.

93/42/EEC

Medical Devices

94/9/EC

ATEX

97/23/EC

PED

90/384/EHS

NAWI

89/106/EEC

Construction
Products

Drogové testy - kontrola u distributorů a
výrobců
Ověření uváděných výrobků na trh, zda jsou v
souladu s platnou legislativou při plnění
základních požadavků, vztahujících se k
bezpečnosti osob.
Elektrostatické stříkací pistole z hlediska
možného vzniku elektrostatického výboje
jako iniciace výbuchu a požáru
Ověření uváděných výrobků na trh, zda jsou v
souladu s platnou legislativou při plnění
základních požadavků, vztahujících se k
bezpečnosti osob.
Tlakové nádoby pro potravinářské výrobky kontrola distribuce a výroby
Ověření uváděných výrobků na trh, zda jsou v
souladu s platnou legislativou při plnění
základních požadavků, vztahujících se k
bezpečnosti osob.
Váhy s neautomatickou činností - kontrola
výroby a prodeje jeřábových vah
Ověření uváděných výrobků na trh, zda jsou v
souladu s platnou legislativou při plnění
základních požadavků a značení stanoveným
metrologickým označením.
Sklo ve stavebnictví - Izolační skla dle
EN 1279-5+A1:2008
Ověření uváděných výrobků na trh, zda jsou v
souladu s platnou legislativou při plnění
základních požadavků, včetně plnění dalších
předpisů a norem, které se na tyto výrobky
vztahují.

2. a 3. čtvrtletí

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

Střední

1. a 4. čtvrtletí

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

RI ČOI
Praha

kontrola
dokumentace

Střední

2., 3. a 4.
čtvrtletí

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

RI ČOI
Praha

vědecké/techn
ické zprávy

kontrola
dokumentace

Vysoká

2. a 3. čtvrtletí

národní
iniciativa

zlepšení procesu
dozoru

RI ČOI
Praha

proaktivní

vědecké/techn
ické zprávy

kontrola
dokumentace

Střední

celoročně

národní
iniciativa

zlepšení procesu
dozoru

RI ČOI
Praha

proaktivní

výsledky
společných
akcí

kontrola
dokumentace

Střední

celoročně

národní
iniciativa

zlepšení procesu
dozoru

RI ČOI
Praha

stížnosti

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

2. a 3. čtvrtletí

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

vědecké/techn
ické zprávy

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

proaktivní

stížnosti

kontrola
dokumentace

proaktivní

vědecké/techn
ické zprávy

proaktivní

proaktivní

proaktivní

Vysoká

Vysoká

RI ČOI

RI ČOI

Národní právní
úprava
NV č. 163/2002
Sb.

Construction
Products

Národní právní
úprava
NV č. 173/1997
Sb.

Dopravní značení dle ČSN EN 12966, stálé
svislé dopravní značky, vodorovné dopravní
značení
Ověřit, zda na trh nejsou uváděny výrobky
nesplňující požadavky na bezpečnost, včetně
plnění dalších předpisů a norem, které se na
tyto výrobky vztahují.

proaktivní

výsledky
společných
akcí

kontrola
dokumentace

Střední

1., 2. a 3.
čtvrtletí

národní
iniciativa

zlepšení procesu
dozoru

Dětská hřiště a prostředky lidové zábavy

reaktivní

stížnosti

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

Vysoká

2. a 3. čtvrtletí

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

Typ kontroly

Podnět ke
kontrolám

Začátek akce /
Průběh
datum

Výstupy / další
iniciativy

Odpovědná
osoba

národní kampaň,
sjednocení limitů
vyzařování

Milan
Bouša

RI ČOI

RI ČOI

Mezinárodní akce / Projekty 2011
Směrnice EU

Odvětví

2001/95/ES
2006/95/EC

GPSD/LVD

2001/95/ES

GPSD

Popis produktu nebo kategorie

Kontrolní činnost Priorita

Solární studia II - pokračování

proaktivní

LVD ADCO,
SCCP, zvýšená měření vyzařování,
pravděpodobno
informační kampaň
st výskytu
rakoviny

Laserová ukazovátka

proaktivní

GPSD, výskyt
poškození zraku
GPSD, výskyt
smrtelných
nehod
GPSD, výskyt
nehod
způsobených

vysoká

celoročně

iniciativa
LVD ADCO

zkoušky výrobků

vysoká

celoročně

společná
akce

dodržování
výkonových limitů,
informace

Milan
Bouša

zkoušky výrobků

vysoká

celoročně

společná
akce

dodržování
standardizace

Milan
Bouša

zkoušky výrobků

vysoká

celoročně

společná
dodržování legislativy
akce

Milan
Bouša

vysoká

celoročně

iniciativa
PPE ADCO

dodržování
standardizace

Milan
Bouša

celoročně

iniciativa
členů
WELMEC

dodržování
požadavků MID

Milan
Bouša

EMC
ADCO

dodržování
vyzařovacích limitů,
zlepšení
standardizace

Milan
Bouša

2001/95/ES

GPSD

Žebříky

proaktivní

2001/95/ES

GPSD

Zapalovače II

proaktivní

(89/686/EHS

PPE

Výstražné oděvy s vysokou viditelností

proaktivní

PPE ADCO,
výskyt nehod

zkoušky výrobků

proaktivní

WELMEC,
dodržování MID

kontrola
dokumentace/
zkoušky výrobků

proaktivní

LVD/EMC ADCO
nový produkt,
nedostatek ve
standardizaci

2004/22/ES

2004/108/ES

MID

EMC

Elektroměry, plynoměry

Světelné zdroje LED

zkoušky výrobků

vysoká

vysoká

celoročně

