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Kontrolní činnost České obchodní inspekce
Projekty 2014
Směrnice EU

Odvětví

1

2009/48/ES

Toys

2

2009/48/ES

Toys

3

2004/22/ES

MID

4

Nařízení Ep a R
č. 305/2011/EU
Zákon
č. 201/2012 Sb.

CPR

5

Nařízení Ep a R
č. 305/2011/EU

CPR

6

Nařízení Ep a R
č. 305/2011/EU

CPR

7

Národní právní
úprava
NV č. 163/2002 Sb.

CP

Popis projektu
produkt nebo kategorie
Kontrola Hraček
celoroční kontrola s pravidelnou čtvrtletní
informací
Nafukovací hračky vyrobené z měkčeného
plastu

Způsob
monitorování

2006/95/EC

1999/5/ES

RTTE

Zařízení bezdrátových lokálních sítí
WLAN 5GHz

11

89/686/EHS

PPE

Kožené pracovní oděvy
Pracovní rukavice, nákolenky

březen 2014

národní
iniciativa

leden 2014

národní
iniciativa

proaktivní

výsledky
společných
akcí

kontrola
dokumentace

Vysoká

červen 2014

národní
iniciativa

zvýšení
účinnosti
dozoru

OTK
Praha

reaktivní

stížnosti

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

Vysoká

srpen 2014

národní
iniciativa

zvýšení
účinnosti
dozoru

OTK
Praha

kontrola
dokumentace

Vysoká

únor 2014

národní
iniciativa

kontrola
dokumentace

Vysoká

březen 2014

národní
iniciativa

Vysoká

únor 2014

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

OTK
Praha

Vysoká

červen 2014

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

OTK
Praha

Vysoká

duben 2014

národní
iniciativa

Vysoká

duben 2014

národní
iniciativa

výsledky
společných
akcí
výsledky
společných
akcí

proaktivní

výsledky
společných
akcí

reaktivní

podněty a
stížnosti

reaktivní

stížnosti

proaktivní

výsledky
společných
akcí

LED zdroje světla

10

Vysoká

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu
omezení
nežádoucích
výrobků na trhu
zvýšení
účinnosti
dozoru

Vysoká

proaktivní

LVD

národní
iniciativa

kontrola
dokumentace

Vodovodní baterie

2006/95/EC

leden 2014

Odpovědná
osoba

podněty a
stížnosti

proaktivní

9

Vysoká

Výstup

reaktivní

proaktivní

stavební materiály v internetových obchodech

LVD

Postup

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

Polyfůzní svářečky
8

Začátek akce /
datum

Kontrolní činnost Priorita

výsledky
společných
akcí
výsledky
společných
akcí

proaktivní

Plynoměry

Zateplovací systémy (ETICS), okna a dveře
Stacionární zdroje o tepelném příkonu
300 kW a nižším, dle programu MŽP
„Nová zelená úsporám“
Požární dveře s deklarovanou požární odolností
Pokračování z roku 2013 na základě získaných
poznatků z dozoru

Stimul ke
kontrolám

kontrola průvodní
dokumentace
výrobků a zkoušky
produktu
kontrola průvodní
dokumentace
výrobků a zkoušky
produktu
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu
zvýšení
účinnosti
dozoru

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu
omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

všechny RI

všechny RI
OTK
Praha

OTK
Praha
všechny RI
došetření
OTK

OTK
Praha
OTK
Praha

Směrnice EU

Odvětví

12

89/686/EHS

PPE

13

95/16/ES

Lifts

14

94/25/ES

RCD

15

2006/42/ES

MD

16

97/23/ES

PED

17

2009/142/ES

GAD

18

94/9/EHS

ATEX

19

93/42/EEC

Medical Devices

20

Zákon
č. 201/2012 Sb.
Nařízení Ep a R
č. 995/2010

21

93/42/EEC

22

Zákon
č. 73/2012 Sb.

Popis projektu
produkt nebo kategorie

Způsob
monitorování

Stimul ke
kontrolám

proaktivní

výsledky
společných
akcí

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

reaktivní

stížnosti

kontrola
dokumentace

proaktivní

podněty

Chrániče kolen a loktů pro in-line bruslaře

Výtahy - bezpečnostní komponenty pro výtahy

Samostatně prodávané přívěsné motory

Zhutňovací stroje
proaktivní
Tlaková výstroj tlakových zařízení
proaktivní

výsledky
společných
akcí
výsledky
společných
akcí

Stabilita plynových spotřebičů
proaktivní
Svítidla do prostoru s nebezpečím výbuchu
proaktivní
Chirurgické šití
proaktivní

stížnosti
výsledky
společných
akcí
výsledky
společných
akcí

Začátek akce /
datum

Postup

Výstup

Odpovědná
osoba

Vysoká

březen 2014

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

OTK
Praha

Vysoká

březen 2014

národní
iniciativa

zvýšení účinnosti
dozoru

OTK
Praha

Vysoká

duben 2014

národní
iniciativa

zvýšení účinnosti
dozoru

OTK
Praha

Vysoká

únor 2014

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

OTK
Praha

Vysoká

únor 2014

národní
iniciativa

zvýšení účinnosti
dozoru

OTK
Praha

Vysoká

březen 2014

národní
iniciativa

zvýšení účinnosti
dozoru

OTK
Praha

Vysoká

duben 2014

národní
iniciativa

zvýšení účinnosti
dozoru

OTK
Praha

Vysoká

srpen 2014

národní
iniciativa

zvýšení účinnosti
dozoru

OTK
Praha

Kontrolní činnost Priorita

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu
kontrola průvodní
dokumentace
výrobků
kontrola
dokumentace
kontrola průvodní
dokumentace
výrobků
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu
kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

Kontrola kvality pevných paliv
a) Uhlí
o ochraně
b) Výlisky z biomasy (dřevní pelety, apod.) - v
ovzduší
součinnosti s Nařízením č. 995/ 2010, o uvádění
dřeva a dřevařských výrobků na trh
Těhotenské testy
Medical Devices včetně ověření funkční způsobilosti
Dokončení KA z r. 2013
Označování výrobků a zařízení obsahujících
látky
regulované látky
poškozující
a § 7 - označování výrobků a zařízení obsahujících
ozonovou
fluorované skleníkové plyny
vrstvu

reaktivní

stížnosti

kontrola
dokumentace a
zkoušky produktu

Vysoká

únor 2014

národní
iniciativa

zvýšení účinnosti
dozoru

vybrané RI

proaktivní

výsledky
společných
akcí

kontrola průvodní
dokumentace
výrobků

Vysoká

Převod z roku
2013

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

OTK
Praha

proaktivní

výsledky
společných
akcí

kontrola průvodní
dokumentace

Vysoká

duben 2014

národní
iniciativa

zvýšení účinnosti
dozoru

všechny RI

Pohonné hmoty (PHM)
Dodržování zákona včetně doprovodných nařízení
zákon
č. Pohonné hmoty
23
a vyhlášek
311/2006 Sb.
(PHM)
monitoring jakosti pohonných hmot na území
České republiky

reaktivní

výsledky
společných
akcí

odběr
kontrolních vzorků

Vysoká

leden 2014
podle
harmonogramu

národní
iniciativa

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu

všechny RI

Kontrolní činnost České obchodní inspekce
Mezinárodní projekty 2014
Směrnice EU

Odvětví

Popis produktu nebo kategorie

Typ kontroly

Podnět ke
kontrolám

Kontrolní činnost Priorita

ověřovací zkoušky
výrobků

ověřovací zkoušky
výrobků

1

2001/95/ES

GPSD

Žebříky II - pokračování

proaktivní

Evropské
databáze,
výskyt nehodProsafe

2

2001/95/EC

GPSD

Výrobky určené dětem II - pokračování

proaktivní

EK+Prosafe,
časté nehody

3

2001/95/EC,
2009/48/ES, ve
znění 2012/7/EU,
+ NK 681/2013,

4

2009/48/ES, ve
znění 2012/7/EU,
+ NK 681/2013

5

2009/48/ES, ve
znění 2012/7/EU,
+ NK 681/2013

6

2006/95/ES;
73/23/EHS do
16.1.2007

7

2006/95/ES;
73/23/EHS do
16.1.2007

8

2004/22/ES,
2009/23/ES;
90/384/EHS před
5.6.2009

GPSD , Toys

Toys

Toys

LVD/CPD

LVD

MID+NAWI

Výrobky vyrobené v Číně II

JA 2013 - Hračky

JA 2013 - Dětské koloběžky

JA 2013 - Hlásiče CO

LED/CFL Svítidla

Elektroměry, měřiče tepla, NAWI v
průmyslu

proaktivní

EK+Prosafe častá neshoda

ověřovací zkoušky
výrobků

ověřovací zkoušky
výrobků

proaktivní

EK+Prosafe častá neshoda

proaktivní

EK+Prosafe častý výskyt
nehod

ověřovací zkoušky
výrobků

proaktivní

EK+Prosafe častá neshoda

ověřovací zkoušky
výrobků

proaktivní

LVD ADCO,
EK+Prosafe častá neshoda

proaktivní

EK+ECOMAD,
WELMEC-WG5

ověřovací zkoušky
výrobků

ověřovací zkoušky
výrobků

Začátek akce /
datum

Průběh

Vysoká

celoročně

iniciativa
Prosafe

Vysoká

celoročně

iniciativa
Prosafe

Vysoká

Vysoká

Vysoká

Vysoká

Vysoká

Vysoká

Výstupy / další
iniciativy
omezení
nežádoucích
výrobků na trhu,
posílení
standardizace
omezení
nežádoucích
výrobků na trhu,
posílení
standardizace

Odpovědná
osoba
Milan
Bouša/Vilímová

Milan
Bouša/Vilímová

iniciativa EK,
Prosafe

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu,
spolupráce s
čínskými orgány

Milan
Bouša/Vilímová

iniciativa
Prosafe

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu,
posílení
standardizace

Milan
Bouša/Vilímová

celoročně

iniciativa
Prosafe

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu,
posílení
standardizace

Milan
Bouša/Vilímová

celoročně

iniciativa
Prosafe

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu,
posílení
standardizace

Milan
Bouša/Valček

celoročně

iniciativa DG
Enter-Prosafe

omezení
nežádoucích
výrobků na trhu,
posílení
standardizace

Milan
Bouša/Valček

celoročně

iniciativa DG
omezení
Enterneshodných výrobků
Milan
ECOMAD,
na trhu, posílení
Bouša/Šnajdrová
WELMECstandardizace
WG5

celoročně

celoročně

Kontrolní činnost České obchodní inspekce
Všeobecná kontrola - Projekty roku 2014
Pč. Právní předpis

Popis produktu nebo kategorie

Stimul
výsledky
předchozích
kontrol
rozvoj
internetového
obchodování
rozvoj trhu,
změna
legislativy
prevence,
podněty
spotřebitelů

Kontrolní činnost

Priorita

Termín

Územní rozsah

prověřit zda nedochází k nabídce, prodeji nebo skladování zboží
(služeb) porušujících práva duševního vlastnictví

vysoká

celoročně

celostátní

průběžné sledování vývoje této formy prodeje, využití podnětů
spotřebitelů

vysoká

celoročně

celostátní

průběžné sledování vývoje finančních produktů, kontrola
poskytování informací, reklam, náležitostí smluv, RPSN

vysoká

celoročně

celostátní

prověřit, zda ze strany prodávajících nedochází k jednání, které
by naplňovalo znaky diskriminace

vysoká

celoročně

celostátní

1.

634/1992 Sb.

Nabídka, prodej, skladování výrobků nebo služeb
porušujících práva duševního vlastnictví

2.

634/1992 Sb.

Internetový prodej

3.

145/2010 Sb.

Spotřebitelský úvěr

4.

634/1992 Sb.

Diskriminace

5.

634/1992 Sb.

Předváděcí prodejní akce

výsledky
předchozích
kontrol, podání

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
prodeji zboží mimo prostory obvyklé k podnikání

vysoká

celoročně

celostátní

6.

634/1992 Sb.

Cestovní kanceláře a agentury

výsledky
předchozích
kontrol

prověřit činnost cestovních kanceláří a agentur s ohledem na
informace poskytované prodávajícím a dodržování dalších obecně
závazných právních předpisů

vysoká

celoročně

celostátní

7.

634/1992 Sb.

Výkup druhotných surovin

podněty
spotřebitelů

prověřit dodržování obecně závazných právních přepisů při
výkupu druhotných surovin

střední

2. - 3. čtvrtletí 2014

celostátní

8.

64/1986 Sb.

Prodej tabákových výrobků

vývoj trhu s
tabákovými
výrobky

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
nabídce a prodeji tabákových výrobků

vysoká

celoročně

celostátní

9.

676/2004 Sb.

Prodej alkoholických nápojů

vývoj trhu s
lihovinami

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
nabídce a prodeji alkoholických nápojů

vysoká

celoročně

celostátní

10.

634/1992 Sb.

Prodej tuhých paliv

výsledky
předchozích
kontrol

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
prodeji tuhých paliv se zaměřením na poctivost prodeje

vysoká

3. a 4. čtvrtletí

celostátní

11.

634/1992 Sb.

Kontrola nabídky a prodeje zboží za akční ceny a
zboží ze sezónních slev

podněty
spotřebitelů

prověřit dodržování právních předpisů při slevových akcích a
slevách výrobků a služeb

střední

celoročně

celostátní

12.

634/1992 Sb.

Letní turistická sezóna

2. - 3. čtvrtletí 2014

celostátní

634/1992 Sb.

Zimní turistická sezóna

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
nabídce výrobků a poskytování služeb v provozovnách se
sezónním provozem
prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
nabídce výrobků a poskytování služeb v provozovnách se
sezónním provozem

střední

13.

výsledky
předchozích
kontrol
výsledky
předchozích
kontrol

střední

4. čtvrtletí 2013
1. čtvrtletí 2014

celostátní

14.

634/1992 Sb.

Značení textilu

změna
legislativy,
ověření stavu

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
nabídce a prodeji textilních výrobků

střední

celoročně

celostátní

15.

634/1992 Sb.

Značení obuvi

ověření stavu

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
nabídce a prodeji obuvi

střední

celoročně

celostátní

16.

634/1992 Sb.

Bazary, zastavárny

vývoj trhu,
ověření stavu

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
nákupu a přijímání do zástavy

střední

3. čtvrtletí 2014

celostátní

17.

156/2000 Sb.

Pyrotechnika

změna
legislativy

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
prodeji, skladování a zacházení s pyrotechnickým výrobky

střední

4. čtvrtletí 2014

celostátní

18.

634/1992 Sb.

Pohřební služby

prevence, vývoj
trhu

prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů při
nabídce a poskytování pohřebních služeb

střední

2. čtvrtletí 2014

celostátní

Evropské informační a výstražné systémy vymezené legislativou Evropské unie
Legislativní úprava
ČR/EU

Věcný obsah definice cíle; výrobek, skupina
výrobků, případně mezinárodní zdroj podnětů

Cíl a účel

Zákon
č.102/2001Sb.
1. Směrnice
2001/95/ES

Systém RAPEX
(výrobky pro spotřebitele a dále dle trvalého příkazu č. 999)
Zajistit monitoring nebezpečných výrobků oznámených ze
zemí EU

Prověřit nahlášené notifikace do systému na území ČR. Nalezené výrobky budou
posouzeny z hlediska jejich vlastností s důrazem na bezpečnost, Obecná povinnost
dodávat na trh jen bezpečné výrobky je ve směrnici 2001/95/ES provázena
povinností sledovat výrobky.

Zákon
č.102/2001Sb.
2. Směrnice
2001/95/ES

Systém RAPEX
(výrobky pro spotřebitele a dále dle trvalého příkazu č. 999)
Zajišťování notifikací nebezpečných výrobků do zemí EU

Obecná povinnost dodávat na trh jen bezpečné výrobky je ve směrnici 2001/95/ES
provázena povinností oznámit výrobky, které jsou nebezpečné.

3.

Zákon
č. 22/1997 Sb.
Směrnice EU

Zákon
č. 22/1997 Sb.
4. Směrnice EU

Zákon

Ochranné doložky portál CIRCA (výrobky pro spotřebitele a Prověřit výskyt výrobků na území ČR. Posoudit nalezené výrobky z hlediska jejich
vlastností s důrazem na bezpečnost. Notifikovat do systému zjištění na území ČR.
uživatele)
Zajistit omezení volného pohybu zboží na trhu EU
Ochranné doložky portál CIRCA notifikace EU
(dle trvalého příkazu č. 998)
Zajistit omezení volného pohybu zboží na trhu EU

Prověřit výskyt nahlášených výrobků do EU dalšími členskými státy na území ČR.
Posoudit nalezené výrobky z hlediska jejich vlastností s důrazem na bezpečnost.
Notifikovat do systému zajištění na území ČR.

Realizace systémového využívání systému ICSMS

Využití informačního systému EU pro dozorované výrobky v dozorové praxi.

5. č. 22/1997 Sb.

Směrnice EU
Nařízení Evropského
6. parlamentu a Rady č.
764/2008
RAPEX
CIRCA
ICSMS
ProCoP

Odpovědnost

ředitelé všech inspektorátů
ÚI ČOI

ředitelé všech Inspektorátů ČOI
ÚI ČOI

ředitelé všech Inspektorátů ČOI
ÚI ČOI

ředitelé všech Inspektorátů ČOI
ÚI ČOI

ÚI ČOI
ProCoP

Kontaktní bod pro výrobky, jejich uvádění na trh a odstraňování překážek volného
pohybu zboží.

Evropský systém rychlé výměny informací o nebezpečných výrobcích
Ochranné doložky, portál spolupráce s partnery evropských institucí

Mezinárodní informační systém dozorových orgánů
Product Contact Point (Kontaktní bod pro výrobky, jejich uvádění na trh a odstraňování překážek volného pohybu zboží )

ÚI ČOI

Plán účasti mezinárodní spolupráce ve skupinách dozorových orgánů
(ADCO, MSOG, WELMEC, PROSAFE) a CPC a IMI.
Legislativní úprava ČR/EU

Věcný obsah definice cíle;
výrobek, skupina výrobků, případně mezinárodní zdroj podnětů

Cíl a účel

1.

Směrnice
2006/95/ES (LVD)

Elektrická zařízení nízkého napětí

2.

Směrnice
2000/14/ES (NOISE)

3.

Směrnice
2009/48/ES (TOYS)

Emise hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním prostoru, do Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky
okolního prostředí
Hračky
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

4.

Směrnice
89/686/EHS (PPE)

Osobní ochranné prostředky

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

5.

Směrnice
č. 2004/108/ES (EMC)

Výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

6.

Směrnice
2009/142/ES (GAD)

Spotřebiče plynných paliv

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

7.

Směrnice
95/16/ES (LIFTS)

Výtahy

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

8.

Směrnice
2006/42/ES (MACHINERY)

Strojní zařízení

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

9.

Směrnice
94/9/ES (ATEX)

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

10.

Směrnice
2009/105/ES (PED,SPVD)

Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s nebezpečím
výbuchu
Jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení

11.

Nařízení
305/2011/EU (CPR)

Stavební výrobky

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

12.

Směrnice
1999/5/ES (RTTED)

Radiová a telekomunikační zařízení

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

WG5
Metrologický dozor

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

Směrnice
2004/22/ES (MID)
13.
2009/23/ES (NAVI)

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

14.

Směrnice
93/42/EHS,

COEN
Zdravotnické prostředky

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

15.

Směrnice
94/25/ES

Rekreační plavidla

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky

PROSAFE
Koordinace dozorových činností členských států v EU
E-MARS
Koordinace dozorových činností členských států v EU

Působení v rámci organizace pro koordinaci činností dozorových orgánů EU a účast na
jednáních této skupiny

DG SANCO
Generální ředitelství ochrany spotřebitele jen v oblasti spotřebitelských
výrobků

Akce pořádané generálním ředitelstvím ochrany spotřebitele jen v oblasti
spotřebitelských výrobků.

16.
17.
18.

Působení v rámci organizace pro koordinaci činností dozorových orgánů EU a účast na
jednáních této organizace - Projekty

Legislativní úprava ČR/EU

19.
20.
Nařízení Evropského parlamentu
21. a Rady
č. 765/2008
Nařízení Evropského parlamentu
22. a Rady
č. 764 a 765/2008
Nařízení Evropského parlamentu
23. a Rady
č. 764 a 765/2008
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady
24.
č. 765/2008
Zákon č. 22/1997 Sb.
25.
Nařízení Evropského parlamentu
a Rady
č. 765/2008
Zákon č. 102/2001 Sb.
Nařízení EP a Rady
27.
č. 2006/2004

Věcný obsah definice cíle;
výrobek, skupina výrobků, případně mezinárodní zdroj podnětů

Cíl a účel

DG Enterprise & Industry
Generální ředitelství podniků a průmyslu v oblasti všech výrobků

Akce pořádané generálním ředitelstvím podniků a průmyslu v oblasti všech výrobků.

WTO/TBT - OSN
Světová obchodní organizace, skupina pro odstraňování technických překážek
obchodu
SOGS - MS
Skupina úředníků Evropské komise sdružující orgány pro aplikaci Nového a
Globálního přístupu
Koordinace dozorových orgánů v ČR

Akce pořádané pod Organizací společenství národů (OSN) ve vztahu k ČR.

KTPO
Poradní orgán MPO

Odstraňování technických překážek obchodu

KPS

Sjednocení postupů posuzování shody

Rada kvality ČR
Poradní orgán MPO
Spolupráce s Celní správou

Akce kvality pro rezorty, dozorové orgány a zainteresované strany

Akce skupiny úředníků Evropské komise sdružující orgány pro aplikaci Nového a
Globálního přístupu a Standardizace Ústřední inspektorát a Inspektorát Ústecký a
Liberecký ve spolupráci s MPO
Koordinace dozorových činností a jednotného přístupu ke kontrolovaným subjektům

Rozbory bezpečnosti

26.

28.

ADCO
E - MARS, PROSAFE
GPSD
SOGS
KTPO
KPS

CPC
IMI

CPC - spolupráce pro ochranu spotřebitelů
Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele
IMI - systém výměny informací
Mezinárodním systém výměny informací v oblasti služeb i výrobků pro služby

Skupina spolupráce dozorových orgánů
Skupina pro zvýšení úrovně dozoru
Směrnice o obecné bezpečnosti
Skupina úředníků Evropské komise sdružující dozorové orgány pro aplikaci Nového a Globálního přístupu
Komise pro technické překážky obchodu
Komise posuzování shody
Spolupráce pro ochranu spotřebitelů
Systém výměny informací - služby

