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Česká obchodní inspekce 
 

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

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

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

paragraf 2162. 

 

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

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

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

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

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

poskytovatelů spotřebitelských úvěrů a ochranu fiskálních zájmů státu. 

 

 

V roce 2010 ČOI dozorovala zejména dodrţování: 
 

- 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 

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

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

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

vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními 

předpisy na trh v jiném členském státě  
- nařízení ES č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem 

týkající se uvádění výrobků na trh 
 

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

 

Stejně jako i v minulých letech prováděla Česká obchodní inspekce (dále jen „ČOI“) 

plánované kontroly podle schváleného ročního Plánu kontrolní činnosti. Uvedený plán 

obsahoval jak kontroly zaměřené do oblasti obecné ochrany spotřebitele, tj. dodržování 

informačních povinností, poctivosti prodeje, seznámení spotřebitele s cenou prodávaných 

výrobků, nekalých obchodních praktik, dále obecnou bezpečnost výrobků (zahrnující cca 70% 

nepotravinářského sortimentu výrobků na trhu), ochranu práv duševního vlastnictví a ochranu 

ekonomických zájmů spotřebitelů (např. splnění podmínek u spotřebitelských smluv). Do 

kontrolní činnosti byly také zahrnuty aspekty ochrany fiskálních zájmů státu (vybraná 

ustanovení zákona o spotřebních daní), jakož i environmentální problematiky (zákon o 

obalech, zákon o ovzduší, jakost prodávaných pohonných hmot atd.). Druhou část tvořily 

kontroly v oblasti splnění technických požadavků na výrobky před jejich uvedením na trh, 

příp. do provozu. Zde plnění uložených úkolů vycházelo jak z oficiálních informačních zdrojů 

(zejména z evropského výstražného informačního systému RAPEX, podnětů ostatních 

dozorových orgánů), tak i z podnětů spotřebitelů resp. podnikajících subjektů, zpráv 

zveřejněných v médiích a dalších informací, které ČOI obdržela, příp. při kontrolní činnosti 

zjistila a pružně tak reagovala na aktuální problémy na trhu. Do třetí části byla zahrnuta 

činnost ČOI, která vyplývala ze zapojení orgánu dozoru do struktur EU, které s dozorem 

přímo souvisejí na úseku koordinace dozorových činností (dále viz zahraniční služební cesty).  

 

Na základě komunitárních předpisů transponovaných do legislativy České republiky (dále jen 

„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. V rámci evropské spolupráce (především v AdCO 

skupinách a Evropském sdružení PROSAFE) se ČOI zapojila do několika dozorových 

projektů a rozvíjela spolupráci i s příslušnými orgány sousedních států.  

V souvislosti s činností Evropského spotřebitelského centra na ČOI se organizace zabývala 

rovněž i řešením problematiky přeshraničních spotřebitelských sporů. Veškeré aktivity 

konvergovaly k zajištění stejné úrovně ochrany spotřebitele, resp. oprávněného zájmu (pozn. 

života, zdraví, majetku, přírodního prostředí) v rámci vnitřního trhu EU. Kontrolní činnost 

byla zaměřena především na výrobky z třetích zemí. Z pohledu výrobkových skupin se 

jednalo zejména o hračky, 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. 

Rovněž byly prověřovány i výrobky z hlediska dodržování některých práv duševního vlastnictví. 

V roce 2010 bylo odebráno celkem, mimo pohonné hmoty, 320 typů výrobků, z nichž jako 

nevyhovující legislativním požadavkům bylo hodnoceno 179 typů výrobků. Celkové výdaje na 

rozbory vzorků výrobků (bez pohonných hmot) tak představovaly částku 1 487,92 tis. Kč. 

Stejně jako v předchozích letech ovlivnil čerpání rozpočtových položek 5166 a 5169 i příjem 

podání od spotřebitelské a podnikatelské veřejnosti. Celkem bylo v roce 2010 přijato 18 893 

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

analýz tak, aby byla zajištěna nezbytná bezpečnost spotřebitelů v ČR. 

 

Na čerpání položek (5166 a 5199) měl podíl i evropský výstražný systém RAPEX, který 

slouží jako systém rychlého varování před nebezpečnými spotřebitelskými výrobky mezi 

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

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

ověření nebezpečnosti odbornou analýzou rizik. 
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V návaznosti na uvedený systém prováděla ČOI monitorování trhu, kdy zjišťovala případný 

výskyt nebezpečných výrobků oznámených do systému jinými členskými státy a rovněž 

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

atributy.  Česká republika oznámila celkem 9 notifikací. České obchodní inspekci bylo za rok 

2010 adresováno celkem 1675 notifikací, tj. průměrně cca 140 notifikací měsíčně. Oproti 

předchozímu roku došlo k nárůstu o 23%.  

 

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

pohonných hmot (dále jen „PHM“) u čerpacích stanic (v celkové výši 24 014,46 tis. Kč). 

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

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

podání spotřebitelů. Vzorky odebíralo všech 7 inspektorátů ČOI. Odebráno bylo celkem 1 866 

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

kontrolována v akreditované laboratoři. Legislativním požadavkům na jakost neodpovídalo 

148 vzorků, to je 7,9% celkového odebraného množství.  Získané výsledky jsou podkladem 

pro  zprávu Ministerstva průmyslu a obchodu zasílanou orgánům EU. 

 

Výše uvedené skutečnosti budou představovat hlavní činnosti ČOI i v roce 2011. Významně 

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

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

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

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

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

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

zahraniční pracovní cesty (zastoupení ČOI v AdCO komisích, PROSAFE a dalších vč. 

zapojení ČOI do 7 nových evropských dozorových projektů, činnost ESC).  
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II. Plnění příjmů 

 

Příjmy byly v roce 2010 překročeny o celkem  16 946,10 tis. Kč. Celkový upravený rozpočet příjmů 

byl pro rok 2010 stanoven ve výši 37 300 tis. Kč, skutečný příjem pak činil 54 246,10 tis. Kč. 

V porovnání s rokem 2009 byly příjmy ve sledovaném roce nižší o celkem 8 528,64 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 

120,33 % upraveného rozpočtu, tj. 36 100,02 tis. Kč (z toho 26,5 tis. Kč neidentifikované). Ve 

srovnání s rokem 2009 došlo k poklesu o 3 795,35 tis. Kč.  

 

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

smyslu ust. § 79 odst. 8 správního řádu, ve výši 11 689,80 tis. Kč, což představuje ve srovnání 

s rokem 2009 nárůst o 119,20 tis. Kč.  

Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly 

požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2010 překročeny 

o 208,40%, tj. plnění ve výši 1 542,01 tis. Kč. Náhrady za zničená falza byly přijaty ve výši 

40,86 tis. Kč. Dodatečné náhrady nákladů vynaložených v minulých letech, kterými nebylo 

možno kompenzovat výdaje, činily 74,66 tis. Kč.  

Příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku ve výši 128 tis. Kč byly získány 

prodejem 4 osobních automobilů.  

Zbývající příjmy ve výši 106,69 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 1 887,83 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. 2010 v  Kč 

Súč Položka Aúč Popis 
Rozpočet 

upravený 
Roční plnění 

%   

plnění 

222 2111 1 příjmy za poskytnutí informací   6 150,00 0,00 

222 2111  příjmy z poskytování sluţeb a výrobků   6 150,00 0,00 

222 2132 0 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a částí 1 218 000,00 1 609 598,79 132,15 

222 2132  celkem poloţka: 2132 1 218 000,00 1 609 598,79 132,15 

222 2141 0 příjmy z úroků 2 000,00 2 657,01 132,85 

222 2141  příjmy z úroků 2 000,00 2 657,01 132,85 

222 21  
příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků 

organizací s přímým vztahem 
1 220 000,00 1 618 405,80 132,66 

222 2212 0 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení 30 000 000,00 36 073 515,76 120,25 

222 2212 1 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení   26 500,00 0,00 

222 2212  sankční platby přijaté od jiných subjektů 30 000 000,00 36 100 015,76 120,33 

222 22  přijaté sankční platby a vratky transferů 30 000 000,00 36 100 015,76 120,33 

222 2310 0 příjmy z prodeje neinvestičního majetku 0,00 85 271,00 0,00 

222 2310  
příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého 

majetku 
0,00 85 271,00 0,00 

222 2322 0 přijaté pojistné náhrady 0,00 20 778,00 0,00 

222 2322  přijaté pojistné náhrady 0,00 20 778,00 0,00 

222 2324 0 
přijaté nekapitálové.příspěvky a náhrady-předchozí 
roky 

0,00 74 666,96 0,00 

222 2324 1 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-refundace 

rozborů 
500 000,00 1 542 007,71 308,40 

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

5 500 000,00 11 689 800,00 212,54 

222 2324 3 
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-zničené 

zboží, skladované zboží 
0,00 40 859,15 0,00 

222 2324 4 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- škody 0,00 4 079,00 0,00 

222 2324  přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 6 000 000,00 13 351 412,82 222,52 

222 2328 0 neidentifikované příjmy 0,00 -12 000,00 0,00 

222 2328  neidentifikované příjmy 0,00 -12 000,00 0,00 

222 2329 0 j.n. ostatní nedaňové příjmy-jistoty 0,00 9 398,00 0,00 

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

soudní výlohy 
0,00 89 985,43 0,00 

222 2329 4 j.n. ostatní nedaňové příjmy-neuvedené jinde 0,00 7 306,73 0,00 

222 2329  ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 106 690,16 0,00 

222 23  
příjmy z prodeje nekapitálového majetku a 

ostatní nedaňové příjmy 
6 000 000,00 13 552 151,98 0,00 

222 3113 01 
příjmy z prodeje ostatního hmotného 

dlouhodobého majetku 
80 000,00 128 000,00 160,00 

222 3113  
příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého 

hmotného majetku 
80 000,00 128 000,00 160,00 

222 31  kapitálové příjmy  80 000,00 128 000,00 160,00 

222 4132 0 převody z ostatních vlastních fondů - (cz-6ol5) 0,00 959 697,00 0,00 

222 4132  převody ostatních vlastních fondů 0,00 959 697,00 0,00 

222 4135 0 převody z fondu organizačních složek státu 0,00 1 887 827,42 0,00 

222 4135  převody z rezervních fondů OSS 0,00 1 887 827,42 0,00 

222 41  neinvestiční přijaté transfery   2 847 524,42 0,00 

celkem 37 300 000,00 54 246 097,96 145,43 
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III. Vyhodnocení efektivnosti neinvestičních a investičních výdajů k upravenému rozpočtu 2010 

a ke skutečnosti roku 2010 

 
 viz tabulka uvedená dále 

 

Rozpočet výdajů byl pro rok 2010 stanoven ve výši 299 849 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 

303 999,09 tis. Kč, tj. 101,38 % upraveného rozpočtu. Z toho náklady na věcné výdaje činily  

71 415,64 tis. Kč (105,16 % stanoveného rozpočtu) a investiční výdaje 6 861,58 tis. Kč (99,88 % 

stanoveného rozpočtu). Překročení upraveného rozpočtu bylo hrazeno z prostředků poskytnutých 

EU na cestovní náhrady pro zaměstnance podílející se na realizaci grantů, do kterých je ČOI 

zapojena a na činnost ESC.  

 

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

8 067,10 tis. Kč  (r. 2009 – skutečnost činila 312 066,19 tis. Kč).  

 

V roce 2010 ČOI na účet rezervního fondu organizace obdržela 717 018,32 Kč, uvolněno bylo  

1 887 827,42 Kč na úhradu nákladů spojených s činností ESC a na granty hrazené ze zdrojů 

Evropské komise (dále jen „EK“). Konečný zůstatek fondu k 31.12.2010 byl ve výši 116 322,90 Kč 

(záloha na činnost ESC v roce 2011). Bližší  podrobnosti o čerpání rezervního fondu jsou 

uvedeny dále. 

 

Mzdové prostředky celkem a pojistné byly čerpány na 100,29 %. Rozpočet na platy byl 

stanoven ve výši 163 432 tis. Kč, skutečné (vykázané) čerpání činilo 163 916,14 tis. Kč, 

přičemž čerpání překračující upravený rozpočet ve výši  484,14 tis. Kč bylo hrazeno 

z mimorozpočtových zdrojů, resp. z rezervního fondu (viz náklady ESC). 

Pro ostatní platby za provedenou práci byl stanoven rozpočet ve výši 2 363 tis. Kč; vykázané 

čerpání ve výši 2 331,32 tis. Kč (z toho ostatní osobní výdaje 1 325,75 tis. Kč a 1 005,57 tis. Kč 

odstupné).  

 

V roce 2010 byl závazný ukazatel prostředky na platy v komparaci s rokem 2009 snížen o 

2 544 tis. Kč, zároveň byl snížen limit počtu zaměstnanců o 2%; tímto opatřením byl zajištěn 

meziroční nárůst rozpočtovaného průměrného platu o 0,55 %. 

 

Čerpání věcných výdajů činilo 105,16 % upraveného rozpočtu.  

 

Rozpočet dotčených výdajů byl stanoven ve výši 67 914 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání činilo 

71 415,64 tis. Kč. Překročení upraveného rozpočtu bylo hrazeno převodem finančních 

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

ESC. V porovnání s rokem 2009, kdy výdaje činily 72 813,63 tis. Kč, tak došlo ke snížení v 

celkové výši 1 397,99 tis. Kč.  

 

Na nákup materiálu bylo celkem čerpáno 102,93 % stanoveného rozpočtu. Rozpočet byl 

stanoven ve výši 6 397 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 6 583,58 tis. Kč. Překročení 

upraveného rozpočtu bylo způsobeno nákupem materiálu pro ESC. Jednalo se stejně jako 

v minulém roce zejména o propagační materiál, který slouží k propagaci činnosti ESC mezi 

spotřebiteli. Oproti roku 2009 došlo na tomto seskupení položek k mírnému navýšení, a to 

zejména na položkách 5136 o 74,41 tis. Kč a 5137 o 123,48 tis. Kč.  

 

U nákupu materiálu jinde nezařazeného, kde jsou vykazovány náklady na kancelářské potřeby 

včetně papíru a tonerů, úklidové, čistící a hygienické prostředky, bylo čerpání ve srovnání 
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s rokem 2009 sníženo o 42,32 tis. Kč.  Překročení upraveného rozpočtu ve výši 186,62 tis. Kč 

na položce bylo hrazeno z prostředků EU poskytnutých na činnost ESC. 

 

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

majetku vyčleněna částka 3 005 tis. Kč, kdy skutečnost činila 3 004,84 tis. Kč. 

 

Stejně jako v minulých letech byla významná pozornost věnována zkvalitnění pracovních 

podmínek zaměstnanců. Kromě dovybavení kanceláří nábytkem a elektrospotřebiči (4 ks 

lednic, 9 ks rychlovarných konvic) bylo zakoupeno 63 ks PC, 51 ks monitorů, 7 ks 

multifunkčních tiskáren, 41 ks notebooků, 70 ks přenosných tiskáren, fotoaparát a 

videokamera. Většina výpočetní techniky byla použita na obnovu nefunkční a funkčně a 

morálně zastaralé techniky. Pro potřeby technické kontroly byl zakoupen mechanický siloměr 

a altimetr v celkové pořizovací ceně 30,18 tis. Kč. Dále bylo ve sledovaném roce zakoupeno a 

instalováno do služebních automobilů 49 ks autodohledu SPIRIT GPS. 

 

Nákup vody, paliv a energie - zde byl rozpočet stanoven ve výši  5 441 tis. Kč, přičemž 

skutečné čerpání činilo 5 455,25 tis. Kč (100,26 % upraveného rozpočtu). Oproti roku 2009 

došlo k významnému poklesu čerpání na seskupení položek 515, a to o 832,39 tis. Kč. 

Největší úsporu představují náklady na vodu, plyn a elektrickou energii. Ve srovnání 

s minulým rokem došlo u těchto položek k úspoře 1 469,64 tis. Kč. Jedná se předpokládaný 

úsporný dopad organizačních změn ve smyslu redukce některých regionálních pracovišť 

(pracoviště Zlín, Pardubice a Karlovy Vary) a bezúplatného převodu budovy v Liberci na 

Ministerstvo vnitra – Policii ČR Správu logistického zabezpečení. Oproti tomu došlo ke 

zvýšení nákladů na teplo o 467,67 tis. Kč a pohonné hmoty o 171,03 Kč, kdy uvedené 

koresponduje s vývojem cen na trhu a také s méně příznivými klimatickými podmínkami ve 

srovnání s minulými topnými sezonami. 

 

Nákup sluţeb byl celkem čerpán na 101,08 %. Celková výše rozpočtu pro nákup služeb byla 

stanovena na 43 247 tis. Kč, skutečnost činila 43 714,51 tis. Kč. Proti roku 2009 došlo 

k vyššímu čerpání, konkrétně o 1 698,17 tis. Kč. V tomto nárůstu se zejména odráží vyšší 

čerpání na položce 5169 - Nákup ostatních služeb, a to konkrétně u výdajů za rozbory 

pohonných hmot, u kterých došlo v meziročním srovnání k nárůstu o 2 850,47 tis. Kč. Toto 

navýšení bylo způsobeno jak navýšením celkového počtu reálně zkoušených vzorků, tak i, 

v souladu s novou vyhláškou č. 133/2010 Sb., rozšířením požadovaných zkoušek (např. o 

oxidační stabilitu, obsah manganu v benzínu, CNG atd.) U ostatních výdajů v tomto 

seskupení položek bylo vykázáno oproti roku 2009 čerpání nižší.  

Služby pošt byly čerpány v souladu s plánem ve výši 99,95% (oproti roku 2009 došlo 

k úsporám 360,43 tis. Kč). V úspoře se jednoznačně projevilo zavedení datových schránek. U 

služeb peněžních ústavů došlo k nárůstu výdajů oproti roku 2009 o 194,4 tis. Kč). Nájemné 

zaplacené za pronájem nebytových prostor bylo čerpáno ve výši 99,86 % upraveného 

rozpočtu. Ve srovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu o 169,78 tis. Kč, který byl způsoben 

jednak valorizačním zvýšením cen pronajímaných prostor, a také přemístěním pracoviště 

v Olomouci do prostor s vyšším nájemným. K tomuto opatření muselo být přistoupeno poté, 

co byla Správou železniční dopravní cesty s účinností k 30. 6. 2010 dána výpověď z dosud 

pronajatých prostor.  

 

Sluţby telekomunikací a radiokomunikací byly čerpány ve výši 4 123,43 tis. Kč; z toho 

konkrétně: na provoz pevných linek 407,14 tis. Kč, (oproti roku 2009 došlo k úspoře 132,26 tis. 

Kč), na mobilní hlasové služby 977,31 tis. Kč, na úpravy programování ústředen 9,69 tis. Kč, 

na provozování internetu 1 847,14 tis. Kč, na mobilní datové služby 882,15 tis. Kč.  
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U RP 5166 – konzultačních, poradenských a právních služeb došlo k  poklesu  o 133,66 tis. Kč 

(pozn. bez zohlednění vlivu přesunu čerpání výdajů na rozbory vzorků, kdy tyto v minulosti 

zatěžovaly RP 5166, v roce 2010 pak RP 5169). Prostředky byly vynaloženy zejména na právní 

služby v souvislosti s vedenými soudními spory. Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo 

v roce 2010 vynaloženo celkem 809 962 Kč, z toho na zvyšování odborné kvalifikace a 

ostatní odborné kurzy a semináře 300,13 tis. Kč, na informační technologie 60,66 tis. Kč a na 

výuku cizích jazyků 449,18 tis Kč – což celkem představuje čerpání na 100%. V komparaci 

s rokem 2009 došlo u uvedené položky k minimálnímu poklesu o 69,17 tis. Kč. Vzdělávání 

zaměstnanců ČOI bylo zaměřeno na zvyšování odborné kvalifikace kontrolních pracovníků a  

na nezbytné zlepšení jazykové vybavenosti pracovníků, která je základní podmínkou pro 

úspěšný dozor nad jednotným trhem EU vč. spolupráce s ostatními dozorovými orgány 

členských zemí EU. V neposlední řadě byl rok 2010 ve znamení prohlubování vědomostí a 

dovedností v oblastech informačních technologií, a to zejména v návaznosti na pokračující 

elektronizaci veřejné správy.  

 

Nákup služeb jinde nezařazených měl rozpočet stanoven ve výši 34 282 tis. Kč, čerpání bylo 

ve výši 34 705,01 tis. Kč, tj. 101,23 % plánu. Největší položku představovaly výdaje na 

rozbory pohonných hmot, a to 24 014,46 tis. Kč a na rozbory ostatních vzorků 176 typů 

výrobků ve výši 1 487,92 tis. Kč. Další významnou položku tvořil příspěvek na stravování, 

který ve sledovaném roce činil celkem 2 555,91 tis. Kč, tj 0,39 procentní pokles oproti roku 

2009. Další významnou položku, a to 2 755,92 tis. Kč představovaly stejně jako v minulých 

letech výdaje na úklid, svoz odpadu, ostrahu objektu Štěpánská 15 a ostatní služby spojené 

s užíváním objektů. Dále jsou do těchto služeb zahrnovány náklady na služby pro autoprovoz 

(čerpány ve výši 88,59 tis. Kč - převážně za servisní poplatky u CCS karet).   

 

Služby spojené se závodní zdravotní péčí se do čerpání rozpočtu promítly částkou 147,72 tis. Kč, což 

představuje oproti roku 2009 pokles o 34,09 tis. Kč. 

 

Služby výrobní povahy kam se zahrnuje vyhotovení kopií, výročních zpráv apod., tvořily 

částku 130,25 tis. Kč. Za data z médií bylo vynaloženo 168,84 tis. Kč, tj. o 4,76 tis. Kč více, 

než v roce 2009. Na náklady služeb nevýrobní povahy bylo vydáno  1 700,34 tis. Kč, z této 

skupiny výdajů představuje nejvýznamnější výdaj úhrada projektové dokumentace na opravu 

ZTI a topné soustavy v budově Štěpánská ve výši 1 162,80 tis. Kč. Zbývající náklady 

představují elektronické podpisy zaměstnanců, přepravu hotovosti, služby k elektronickým 

knihám jízd, stěhování, inzeráty, poplatky za televizi a rozhlas a reklamní kampaň ESC. 

 

Na správu a podporu softwarového a hardwarového vybavení bylo v roce 2010 vynaloženo 

1 593,07 tis. Kč, a to zejména na základě dlouhodobých smluvních vztahů.   

 

Pro ostatní nákupy byl stanoven rozpočet ve výši 10 239 tis. Kč a skutečnost činila 13 131,16 tis. Kč, 

tj. čerpání na 128,24 %. Překročení rozpočtu bylo financováno  z nároků z nespotřebovaných 

výdajů z minulých let a z prostředků EU v rámci úhrady nákladů na činnost ESC a grantů. V roce 

2009 byly tyto nákupy čerpány ve výši 16 868,32 tis. Kč, což představuje pokles ve sledovaném 

roce ve výši 3 737,16 tis. Kč, z toho v opravách a údržbě o 3 649,02 tis. Kč a o 44,78 tis. Kč v 

cestovném. 

 

Náklady na opravy aut činily  1 044,09 tis. Kč. Ve zvýšení o 184,40 tis. Kč oproti roku 2009 se 

projevilo stáří vozového parku, který byl v roce 2010, stejně jako v letech minulých obnovován 
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dle rozpočtových možností, viz. dále. Náklady na menší a běžné opravy objektů byly čerpány ve 

výši 1 576,19 tis. Kč.  

 

V rámci velkých oprav byla realizována první část celkové opravy havarijního stavu balkonu 

v Brně, oprava balkonu, fasády a podlah v Hradci Králové, oprava příček v Ostravě, celková 

oprava střechy v Plzni, oprava podlah ve třech místnostech v Ústí nad Labem a repase oken a 

výměna dvou ks plynových kotlů tamtéž.  

 

Náklady na opravy a údržbu ICT byly čerpány na 113,10 %, přičemž plán byl stanoven ve 

výši 249 tis. Kč, skutečnost čerpání byla 281,61 tis. Kč. Jednalo se o opravy kopírek, 

multifunkčních tiskáren, elektronického zabezpečovacího systému a ústředen.  

 

Výdaje na nákup programového vybavení do 60 tis. Kč činily 2 086,94 tis. Kč. Jednalo se 

zejména o pokračování 3 leté smlouvy na trvalou podporu a licencování 260 ks operačních 

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

aplikací.  

 

Výdaje na cestovné byly čerpány na 115,97 %, kdy skutečné čerpání bylo ve výši 5 317,54 tis. Kč 

(z toho zahraniční cestovné 1 213,93 tis. Kč) oproti upravenému rozpočtu ve výši 4 585 tis. Kč. 

Z toho náhrady vnějšího řízení činily 154,69 tis. Kč, výdaje na jízdné 1 253,15 tis. Kč, výdaje 

na stravné 2 133,10 tis. Kč a výdaje na nocležné a ostatní náhrady 557,85 tis. Kč. Výši 

nákladů ovlivnily zejména dva faktory. Stejně jako v minulých letech byla výše nákladů na 

cestovní náhrady ovlivněna počtem zahraničních služebních cest, v  němž se projevilo 

intenzivní zapojení ČOI do struktur orgánů EK, do vyššího počtu grantů zaměřených na 

ochranu spotřebitele v zemích EU, a v neposlední řadě činnost Evropského spotřebitelského 

centra.  

 

Náklady na pohoštění byly čerpány na 86,78  % stanoveného rozpočtu. V komparaci s rokem 

2009 byly výdaje na položce nižší o 114,09 tis. Kč. 

 

Výdaje související s neinvestičními nákupy dosáhly výše 1 336,79 tis. Kč oproti 

upravenému rozpočtu -  1 339 tis. Kč, tj. 99,83 %. Ve srovnání s rokem 2009 došlo k nárůstu 

výdajů zejména na položce 5191, a to o 820,46 tis. Kč. V nárůstu se projevila výplata úroků 

z prodlení za nevyplacené odměny zaměstnancům v roce 2007 na základě pravomocného 

rozhodnutí soudu. Naopak u položky 5192 došlo ve srovnání s rokem 2009 ke snížení ve výši 

206,30 tis. Kč. Z položky jsou hrazeny zejména náklady řízení protistranám (soudní revokace 

vydaných správních rozhodnutí apod.). Další významnou položkou v tomto seskupení 

představují náklady na nákup vzorků, které oproti roku 2009 poklesly o 21,90 tis. Kč, na 

245,19 tis. Kč.   

 

Platby daní a poplatků byly čerpány na 99,08 %, kdy rozpočet byl stanoven ve výši  

93 tis. Kč, skutečné čerpání bylo 92,15 tis. Kč. V těchto výdajích jsou zahrnuty platby na nákup 

dálničních známek. 

 

Náhrady mezd v době nemoci byly v roce 2010 vyplaceny ve výši  813,55 tis. Kč, tj 93,73 % 

upraveného rozpočtu.  

 

V roce 2010 byly zaplaceny náhrady za pracovní úrazy ve výši 285,47 tis. Kč. 
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Rozpočet výdajů rok  2010 

Čerpání k 31.12.2010   v tis. Kč 

 Čerpání z RF a NN ** 
Upravený rozpočet Čerpání rozpočtu čerpání v % 

Běţné výdaje    

501- 2 Platy zaměstnanců a OON** 165 795 166 247,47 100,27 

 z toho: 5011 Platy zaměstnanců 163 432 163 916,14 100,30 

              5021 Ostatní osobní výdaje **             1 244 1 325,76 106,57 

               5024 Odstupné 1 119 1 005,57 89,86 

     

503 Povinné pojistné placené zaměstnavatelem 56 001 56 196,08 100,35 

z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení ** 41 180 41 320,29 100,34 

          5032 Pojistné na zdravotní pojištění     **  14 821 14 875,79 100,37 

     

513 - Nákup materiálu 6 397 6 583,58 102,92 

z toho 5132 Ochranné pomůcky 7 6,73 96,14 

          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk ** 596 596,39 100,07 

          5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek  3 005 3 004,84 99,99 

          5139 Nákup materiálu j.n. ** 2 789 2 975,62 106,69 

     

514 - Úroky a ost. finanční výdaje-5142 real.kurz.ztráty** 4 3,08 77,00 

     

515 - Nákup vody, paliv a energie 5 441 5 455,25 100,26 

z toho 5151 Voda** 264 259,49 98,29 

          5152 Pára** 1 693 1 702,78 100,58 

          5153 Plyn 400 399,75 99,94 

          5154 Elektrická energie** 736 745,70 101,32 

          5156 Pohonné hmoty a maziva 2 348 2 347,53 99,98 

     

516 - Nákup sluţeb 43 247 43 714,51 101,08 

z toho 5161 Služby pošt 532 531,72 99,95 

          5162 Služby telekomunikací a  radiokomunikací** 4 081 4 123,43 101,04 

          5163 Služby peněžních ústavů ** 878 882,05 100,46 

          5164 Nájemné 476 475,33 99,86 

          5166 Konzultační, poradenské a právní služby  2 188 2 187,01 99,95 

          5167 Služby, školení a vzdělávání  810 809,96 100,00 

          5169 Nákup služeb.j.n.(stravování, tisk.práce) ** 34 282 34 705,01 101,23 

517 - Ostatní nákupy 10 239 13 131,16 128,25 

z toho 5171 Opravy a udržování** 3 184 5 377,95 168,91 

          5172 Programové vybavení 2 087 2 086,94 100,00 

          5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) ** 4 585 5 317,54 115,98 

          5175 Pohoštění  368 319,37 86,79 

          5176 Účastnické poplatky na konference** 5 9,36 187,20 
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          5179 Ostatní nákupy j.n.** 10 20 200,00 

518 - Poskytnuté zálohy - -  

z toho 5181 Poskytnuté zálohy vnitřním org. jednotkám. - -  

          5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně - -  

          5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu - -  

   -  

519 - Výdaje související s neinvestičními nákupy 1 339 1 336,79 99,83 

z toho 5191 Zaplacené sankce  821 820,88 99,99 

          5192 Poskytnuté.neinvestiční.příspěvky  a náhrady  238 237,74 99,89 

          5194 Věcné dary** 34 32,98 97,00 

        5199 Výdaje související s neinvestičními nákupy j.n. 246 245,19 99,67 

     

534 - Neinvestiční převody vlastním fondům 3 269 3 278,32 100,29 

z toho 5342 Neinvestiční převody  FKSP ** 3 269 3 278,32 100,29 

          5344 Neinvestiční převody vl. rezervním fondům - -  

          5345 Neinvestiční převody vl. rozpočtovým  účtům - -  

          5346 Převody do rezervního fondu - -  

   -  

536 - Platby daní, poplatků, úhrad sankční povahy 93 92,25 99,19 

 z toho 5361 Nákup kolků    

           5362 Platby daní a poplatků 93 92,25 99,19 

           5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům    

     

542 - Náhrady placené obyvatelstvu 1 154 1 099,02 95,24 

z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci 868 813,55 93,73 

          5429 Náhrady placené obyvatelstvu.j.n.(odšk.za úrazy) 286 285,47 99,81 

Běţné výdaje celkem 292 979 297 137,51 101,42 

z toho věcné výdaje                                67 914 71 415,64 105,16 

     

 Kapitálové výdaje    

611-Pořízení nehmotného investičního majetku 1 911,02 1 903,12 99,59 

612 - Pořízení hmotného investičního majetku 4 958,98 4 958,46 99,99 

z toho 6121 Budovy, haly, stavby 233,66 233,66 100,00 

          6122 Stroje, přístroje a zařízení    

          6123 Dopravní prostředky 3 625,34 3 624,82 99,99 

          6125 Výpočetní technika  1 099,98 1 099,98 100,00 

          6126 Projektová dokumentace - - - 

          6130 Pozemky - - - 

          6361 Převod do rezervního fondu - - - 

Investiční výdaje ICT 122011 3 011 3003,10 99,74 

Investiční výdaje celkem         6 870 6 861,58 99,88 

podprogram 122014                                  3 859 3858,48 99,99 

Výdaje celkem 299 849 303 999,095 101,38 
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Vyhodnocení čerpání nákladů na činnost Evropského spotřebitelského centra 

 

Evropské spotřebitelské centrum zahájilo svou činnost v roce 2005 při MPO, s účinností od  

1. ledna 2009 bylo delimitováno pod ČOI. Centrum je součástí sítě 29 Evropských 

spotřebitelských center (ECC-NET). Stejně jako v minulém roce pracovalo ESC ve prospěch 

českých spotřebitelů, kterým pomáhalo s řešením problémů s prodejci výrobků a služeb 

v jiných členských zemích EU, Norsku a Islandu. Dále bylo centrum nápomocno při řešení 

stížností a oprávněných nároků zahraničních spotřebitelů vůči českým podnikatelům, a 

v neposlední řadě zprostředkovávalo možnosti mimosoudních řešení spotřebitelských sporů 

(ADR). Kromě přímé asistence spotřebitelům participovalo ESC rovněž na připomínkování 

evropské legislativy (např. směrnice o právech spotřebitelů), a také zodpovídalo dotazy EK a 

dalších institucí. V tomto roce došlo k výraznému zvýšení aktivity centra v poskytování 

informací spotřebitelům prostřednictvím médií, a to zejména v době sopečné krize (práva 

cestujících v letecké dopravě). Ve sledovaném roce obdrželo ESC 716 podání, což 

představuje v meziročním srovnání mírný pokles (v r. 2009 733 podání) 

 

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% z rozpočtu ČOI.  

Úhrada běžných provozních nákladů bude poskytnuta v roce 2011, a to ve výši 7% skutečně 

uznaných nákladů za rok 2010. Rozpočet pro rok 2010 byl stanoven ve výši 140 tis. €.  

 

V ESC ve sledovaném roce pracovaly čtyři fyzické osoby, přepočteno 3,5 pracovníka. 

Náklady na platy byly čerpány ve výši 1 522,57 tis. Kč, na ostatní osobní náklady (dále jen 

„OON“) 196 tis. Kč. Zákonné odvody činily 581,06 tis. Kč. Čerpání z položky 5136 ve výši 

4,82 tis. Kč bylo reprezentováno nákupem právnické literatury. Částka 302,41 tis. Kč byla 

použita na nákup kancelářských potřeb, tonerů, informačních letáků a reklamních předmětů 

na propagaci činnosti ESC. Služby telekomunikací a radiokomunikací byly pro potřeby ESC 

čerpány ve výši 14,98 tis. Kč. Tato částka zahrnuje platby za pevné telefonní linky na mobilní 

služby. Na překladatelské služby bylo použito 19,20 tis. Kč. Na zpracování brožované podoby 

výroční zprávy za rok 2009 bylo vynaloženo 16 tis. Kč. Částka 12,91 tis. Kč byla použita na 

úhradu správy webové aplikace „Howard“, která slouží spotřebitelům pro získávání informací 

o internetových prodejcích v rámci celé EU, čímž jim napomůže vyvarovat se podvodným 

nákupům. Ve sledovaném roce byla ESC zrealizována spotřebitelská soutěž, ve které měli 

spotřebitelé zasílat své zkušenosti z nakupování v jiné zemi EU, Norsku, či Islandu. Na nákup 

cen pro vítěze (notebook, videokamera a fotoaparát) bylo z položky 5194 čerpáno 32,98 tis. Kč. 

Z položky 5179 bylo uhrazeno 20 tis. Kč na videoklip, který má za cíl upozornit na existenci 

ESC jako instituce pro pomoc spotřebitelům při potížích s obchodníky v jiných zemích EU.  

V rámci 24 zahraničních a 15 tuzemských služebních cest bylo za cestovné uhrazeno 416,82 tis. Kč.  
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Vyhodnocení čerpání investičních výdajů 

 

Na systémové investiční výdaje byly rozpisem závazných ukazatelů  rozpočtu pro rok 2010 České 

obchodní inspekci vyčleněny prostředky o celkovém objemu 6 870 tis. Kč, a to na investiční akce 

podprogramu č. 122 014 „Rozvoj a obnova materiálně technické základny“ částka 3 859 tis. Kč a na 

podprogram č. 122 011 „Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO“ částka 3 011 tis. Kč. 

Investiční prostředky byly čerpány na 99,87%.  

 

V roce 2009 byly čerpány investiční prostředky ve výši 9 360,96 tis. Kč, ve sledovaném roce tak 

došlo ke snížení předmětných výdajů o 2 499,38 tis. Kč. Z toho na podprogram č. 122 011 

„Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO“ bylo čerpáno o 2 342,34 tis. Kč méně, na 

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

157,06 tis. Kč. 
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IV. Vyhodnocení výdajů účelově určených na financování programu reprodukce 

majetku vedeného v informačním systému programu financování (ISPROFIN) v roce 

2010 

 

 

Výdaje účelově určené byly čerpány v Kč takto: 

 

Isprofin RP N á z e v 
Schválený 

rozpočet 
Upravený 

rozpočet 
Čerpání  od 

počátku roku 

122011 6111 Programové vybavení 2 100 000,00 1 911 024,00 1 903 117,00 

122011 6125 Výpočetní technika 50 000,00 1 099 976,00 1 099 976,00 

122011 celkem: 2 150 000,00 3 011 000,00 3 003 093,00 

122014 6121 Budovy, haly a stavby 2 520 000,00 233 657,00 233 656,80 

122014 6123 Dopravní prostředky 2 200 000,00 3 625 343,00 3 624 819,00 

122014 celkem: 4 720 000,00 3 859 000,00 3 858 475,80 

Celkem systémové výdaje: 6 870 000,00 6 870 000,00 6 861 568,80 
 

 

 

 

Podprogram 122 011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO 

systémové investiční výdaje 

 
Rozpočtová poloţka 6111 - Programové vybavení  

 
Technické zhodnocení stávajícího SW GINIS – spisové služby. Konkrétně se jedná o 

rozšíření přístupu pro více uživatelů (navýšení o 250 osob) a o rozšíření archivního 

zálohování. 

Cena: 954 000,- Kč a 127 800,- Kč. 

 

Dokoupení SW MS Office SharePoint z důvodu vypršení dočasné licence softwaru Microsoft 

SharePoint. Uvedený software bylo nezbytné zakoupit z důvodu zajištění funkčnosti 

Intranetu. 

Cena: 148 000,- Kč. 

 

Dále bylo provedeno technické zhodnocení ostatního softwarového vybavení k serveru pro 

zvýšení kapacity zálohování. 

Cena: 131 973,- Kč. 

 

Technické zhodnocení SW EIS o modul cestovních příkazů. Toto rozšíření umožní 

vystavování cestovních příkazů všem pracovníkům organizace včetně schvalovacích postupů. 

Tímto dojde k propojení jak kontroly cestovních příkazů, tak jejich účtování přímo ze 

systému. Dále bude sloužit i jako podklad pro jejich vyplacení. 

Cena: 541 344,- Kč. 

 

Čerpání investičních prostředků celkem na softwarové vybavení bylo ve výši  1 903 117,- Kč.  

 

 

 



 17 

Rozpočtová poloţka 6125 - Výpočetní technika  

 

Z důvodu technického a morálního zastarání současných serverů (FRAME1, COI001) a 

havárie serveru (WEBSQL) bylo třeba zakoupit nový server. S ohledem na skutečnost, že 

ČOI vlastní Blade Centrum plně připravené pro osazení dalšími Blade servery, bylo zvoleno 

zakoupení dalšího Blade serveru společně s disky do diskového pole přímo připojenému k 

Blade Centru. Kapacita disků byla zvolena s ohledem na potřebu ukládání většího objemu dat 

z nově provozované spisové služby GINIS a plánovaného přesunu fileserveru serveru 

FRAME1 do Blade Centra. 

Výdaje celkem za technické zhodnocení serverů a Blade Centra uvedených výše včetně 

nákupu nového serveru činily 740 396,- Kč. 

        

Výměna technicky a morálně zastaralých 2 ks telefonních ústředen za nové 2 ks digitálních 

ústředen pro inspektoráty v Plzni a Hradci Králové. 

Cena tel. ústředny v Plzni: 141 715,- Kč. 

Cena tel. ústředny v Hradci Králové: 114 425,- Kč. 

 

Nákup nové multifunkční tiskárny pro Inspektorát Středočeský a Hl. m. Praha, splňující 

veškeré požadavky na výkon po stránce rychlosti, kvality tisku i vybavení (síťový modul, 

oboustranný podavač originálů a jednotka pro duplexní tisk).   

Cena: 44 748,- Kč. 

 

Nákup nového výkonného počítače pro informatiky. 

Cena: 58 692,- Kč. 

 

Čerpání investičních prostředků celkem na výpočetní techniku bylo ve výši 1 099 976,- Kč.  

 

Čerpání investičních prostředků programu 122011 bylo ve výši 3 003 093,- Kč. 

 

 

Podprogram 122 014 Rozvoj a obnova mat.-tech.základny systémové investiční 

výdaje 
 

Rozpočtová poloţka 6121 - Budovy, haly a stavby 

 

Byla provedena výměna řídícího systému měřícího a regulačního v plynové kotelně v 2.PP 

v objektu ČOI Štěpánská 15, Praha 2. 

Důvodem bylo, že instalovaný systém MaR „Sauter“ se již nevyrábí a skončila výroba 

náhradních dílů. Hrozilo tak nebezpečí, že při krátkodobém výpadku elektrického proudu 

dojde k neopravitelné poruše regulátoru,  a tím i ke znehodnocení dat nastavení. Porucha u 

tohoto systému by znamenala fatální poruchu a tím i neprovozuschopnost kotelny s dalšími 

negativními důsledky. Z tohoto důvodu bylo nutné těmto stavům předejít a celý systém MaR 

modernizovat.  

Cena celkem: 233 656,80 Kč. 

 

Rozpočtová poloţka 6123 - Dopravní prostředky 
 

V roce 2010 bylo pokračováno ve stanoveném cíli udržet stávající vozový park 

v provozuschopném stavu tak, aby co nejlépe vyhovoval potřebám ČOI a přitom byl 

nákladově i užitkově co nejrentabilnější. Realizací obměny vozidel bylo nahradit ojetá 
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vozidla, která vykazovala zvýšené nároky na provoz a údržbu, vozidly bezpečnějšími s lepší 

užitnou hodnotou a nejrozsáhlejší servisní sítí v ČR. 
 

Česká obchodní inspekce ve sledovaném roce obměnila vozový park těmito vozidly:  
 

3 ks automobilu Škoda Fabia Ambiente 1,2HTP/51kW v ceně 263 425,- Kč/ks, celkem 790 275,- Kč  

3 ks automobilu Škoda Octavia 1,2TSI/77kW v ceně 383 075,- Kč/ks, celkem 1 149 225,- Kč 

1 ks Škoda SUPERB CR DPF AMBITION za 730 141,- Kč za ks 

1 ks Škoda Fabia Ambiente za 251 678,- Kč za ks 

3 ks  Škoda Fabia Ambiente za 234 500,-  Kč/ks, celkem 703 500,- Kč 

 

Celkové investiční prostředky na dopravní prostředky byly čerpány ve výši 3 624 819,- Kč. 

 

Čerpání investičních prostředků programu 122014 bylo ve výši 3 858 475,80 Kč. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 19 

V. Rozpočtová opatření    

 

V roce 2010 byla přijata celkem čtyři rozpočtová opatření na základě změny rozpisu 

závazných ukazatelů rozpočtu resortu.  

 

Rozpočtové opatření č. 1 

Důvod: MPO snížilo rozpočet věcných výdajů o částku 3 000 tis. Kč. Jednalo se o finanční 

prostředky, které  nám byly vázány v souladu s Usnesením vlády č. 54, ze dne 18.1.2010. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 2 

Na základě žádosti provedlo MPO v rámci programu 122 010 přesun částky 780 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 122 010 přesun částky 81 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“. Dále 

MPO v této změně rozpisu závazných ukazatelů na rok 2010 v souladu s vývojem dosažených 

příjmů za rok 2010 přistoupilo k navýšení příjmů naší organizace o částku 10 000 tis. Kč. 

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 4 

Na základě odsouhlasení žádosti ministerstvem financí rozpočtovým opatřením  

č. 19/123075/2010-193 ze dne 10. prosince 2010 převedlo MPO finanční prostředky 

z položky 5021- OON ve výši 900 tis. Kč do položky 5011 Platy zaměstnanců a zároveň 

navýšilo i příděl do FKSP ve výši 18 tis. Kč.   

Druh rozpočtového opatření: 3 
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VI. Pouţívání 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. 2010 do 31. 12. 2010 

 

 

Počáteční zůstatek účtu k 1. 1. 2010            Kč        0,- 

 

14. 1. 2010 - otevření účtu převodem finančních prostředků z výdajového účtu 829011/0710   

 
Vklad na účet 14. 1. 2010 Kč 100 000,- 
Poplatek za vydání VISA karty  28. 2. 2010                                                       Kč     2 500,- 
Platba kartou  u 2 ZSC jako záloha na hotel 12.3. 2010 Kč     5 464,74 
Zůstatek  účtu k 17.12.2010 Kč   92 035,26 

 

     

17.12.2010 - převod finančních prostředků - zůstatku účtu na výdajový účet 829011/0710  

                 Kč    - 92 035,26  

 

 

Zůstatek účtu k 31.12.2010                 Kč       0,-         
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VII.  Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků v roce 2010 

         viz. tabulka č.3  

 

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

ukazatelů (dopis MPO  č.j.46422/09/02300 ze dne 6.1.2010) ve výši 165 795 tis Kč, z toho 

prostředky na ostatní osobní výdaje (platby za provedené práce) ve výši 2 144 tis Kč,  

prostředky na platy pro stanovený limit 472 zaměstnanců  162 532 tis Kč (průměrný měsíční 

plat 28 696 Kč), prostředky na odstupné ve výši 1 119 tis. Kč. 

 

Rozpis závazných ukazatelů byl změněn rozpočtovým opatřením Ministerstva průmyslu a 

obchodu č. 4, ze dne 19.11.2010 č. j. 47339/10/02300. Tímto opatřením došlo ke změně 

závazných ukazatelů ve smyslu snížení prostředků na ostatní osobní výdaje o částku 900 tis. Kč 

(na 1 244 tis. Kč). O stejnou částku byly navýšeny prostředky na platy, celkem prostředky na 

platy činily po této úpravě 163 432 tis. Kč. Počet zaměstnanců zůstal nezměněn (průměrný 

plat 28 855 Kč). Navýšené prostředky na platy byly určeny pro zaměstnance, kteří koncem 

roku prováděli intenzivní kontrolní činnost a pro zaměstnance, kteří zpracovávali analýzy a 

podklady pro nové vedení ČOI. 

 

Mimo uvedené limity byly použity prostředky ve výši 565 901 Kč, z toho  na platy 484 141 Kč 

a 81 760 Kč na ostatní osobní výdaje. Toto navýšení limitu mzdových prostředků bylo 

 částečnou úhradou mzdových nákladů za provoz Evropského spotřebitelského centra, které je 

organizačně začleněno do ČOI . 

 

Celkově bylo tedy možné čerpat prostředky na platy až do výše 163 916 141 Kč, na ostatní 

osobní výdaje pak do výše 1 325 760 Kč, prostředky na odstupné do výše 1 119 tis. Kč. Limit 

mzdových prostředků činil včetně tohoto navýšení 166 360 901 Kč. 

 

V průběhu roku 2010 bylo v rámci ČOI  postupně realizováno několik organizačních změn. 

Rozhodnutím bývalé ústřední ředitelky byly převedeny některé činnosti včetně pracovních 

míst z Ústředního inspektorátu ČOI na ostatní inspektoráty. V souvislosti s uvedenými 

změnami nedošlo k ukončení pracovních poměrů zaměstnanců ČOI, bylo však vyplaceno 

odstupné 2 zaměstnancům z důvodu prodloužení výpovědní doby o dobu trvání pracovní 

neschopnosti a dále pak doplatky průměrů pro odstupné zaměstnancům, kteří vyhráli soudní 

spor o vyplacení odměn z roku 2007.   

 

Čerpání limitu mzdových prostředků za rok 2010 činilo 166 247 094 Kč, z toho prostředky na 

platy ve výši 163 915 774 Kč, prostředky na ostatní osobní výdaje ve výši 1 325 755 Kč, 

odstupné  ve výši 1 005 565 Kč, při průměrném přepočteném stavu zaměstnanců (skutečně 

pracujících) 462. Skutečný průměrný měsíční vyplacený plat na 1 zaměstnance činil 29 566 Kč.  
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VIII. Vyčíslení výdajů na zahraniční cesty a zhodnocení jejich přínosu 

          viz tabulka č. 6 

 

5072 - Belgie, Brusel – seminář pro posuzování rizik v rámci EMARS II 

Datum: 2.-3.12.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Seminář pořádaný v rámci EMARS II zaměřený na problematiku posuzování rizik 

Úvodem proběhlo seznámení s RAPEX Risk Assessment Gidelines a byl vysvětlen smysl a 

další vývoj problematiky. Dále byl prezentován počítačový nástroj IT-tool vyvinutý 

Evropskou komisí, bylo názorně předvedeno jak a kdy lze tento nástroj použít pro potřeby 

dozoru a podrobně byly vysvětleny zákonitosti pravděpodobnostních faktorů při jeho použití. 

V závěru bylo v křížové panelové diskuzi ukázáno na praktických příkladech výrobků, jak 

mají tyto pravděpodobnostní faktory vliv na celkové posouzení bezpečnosti výrobku. 

 

5071 - Malta, Valletta – mezinárodní dozorová akce „Dětská chodítka“ 

Datum: 6.-8.12.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání pracovní skupiny mezinárodní dozorové akce Dětská chodítka 

Byly prezentovány závěrečné zprávy členských států a návrh závěrečné zprávy pro EK, tato 

závěrečná zpráva bude zveřejněna na stránkách Komise a měla by též být následně přeložena 

a publikována v členských státech a zárověň by měla být provedena osvěta týkající se závěrů 

akce. 

 

5070 - Belgie, Brusel – jednání ESC  

Datum: 9.–10. 12. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

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

jednotlivými ESC. 

 

5069 - Švédsko, Stockholm – konference organizovaná ESC Švédsko 

Datum: 22.-23. 11. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Podvody při nákupech přes internet, přednášky švédských policejních expertů o 

podvodech online a podvodech s platebními kartami, zkušenosti a případy švédského ESC, 

prevence takových podvodů ze strany spotřebitelů a ze strany provozovatelů inzertních 

serverů. 

 

5068 - Belgie, Brusel – pracovní zasedání ADCO PED 

Datum: 23.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI  

Program: Jednání pracovní skupiny pro oblast tlakových zařízení  

Evropská Komise prezentovala podnět výrobce z EU (Nizozemsko), týkající se tryskače 

písku, který byl posouzen pouze podle strojní směrnice, ale nebyla posouzena shoda dle 

směrnice na tlaková zařízení. Komisí byla zdůrazněna spolupráce dozorových orgánů podle 

jednotlivých směrnic, což ČOI v rámci zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky, splňuje. Německá delegace uvedla, že v rámci pro-aktivní kontroly hasicích 

přístrojů provedli kontrolu i na veletrhu v Lipsku. Způsob provedení soustředěné kontroly 

výrobků na specializovaných veletrzích by se mohl využít v budoucnu i v rámci kontrol ČOI. 
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5067 - Belgie, Brusel – zasedání pracovní skupiny EMARS II  
Datum: 16.-17.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI  

Program: Zdokonalení dozoru nad trhem prostřednictvím osvědčených postupů 

Pro zlepšení spolupráce celních a dozorových orgánů je důležitá výměna zkušeností, znalostí 

a správné kontrolní praxe včetně vylepšení managementu rizik. Pracovní skupina při 

PROSAFE vypracuje příručku pro celní kontroly s důrazem na kritéria rizik v návaznosti na 

spolupráci s dozorovými orgány. Normalizace má v současnosti nejvyšší prioritu ve vztahu ke 

směrnici o obecné bezpečnosti. Všechny zúčastněné strany se shodly na tom, že pro 

bezpečnost spotřebitelů se musí vykonat spousta opatření při výrobě a také při odhalování 

nebezpečných výrobků. K jednotlivým projektům pod patronací PROSAFE, které budou 

spuštěny v březnu 2011, již byli vybráni vedoucí projektů. ČOI je aktivním partnerem těchto 

projektů. 

 

5066 - Německo, Trevír – konference o právech cestujících (ESC) 

Datum: 8.-10. 12. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Konference o právech cestujících v letecké, železniční, silniční a vodní dopravě. 

Diskutována především aktuální judikatura a vývoj v legislativní činnosti Evropské komise 

v oblasti ochrany práv cestujících. 

 

5065 - Malta, Valletta – mezinárodní dozorová akce „Spotřebiče přitaţlivé pro děti“ 

Datum: 18.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Závěrečné zasedání skupiny pro dozorovou akci Spotřebiče přitažlivé pro děti 

Byly projednány výstupy akce a připomínky průmyslu, nástroj na posuzování přitažlivosti 

bude upraven dle těchto připomínek, projednán návrh atlasu spotřebičů s uvedenou metodikou 

posouzení, závěrečná zpráva pro EK, která by měla být přeložena a publikována v členských 

státech s příslušnými opatřeními. 

 

5065 - Malta, Valletta – zasedání LVD ADCO 

Datum: 16.-17.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: zasedání ADCO skupiny LVD 

Komise podala zprávu o legislativním stavu v tomto sektoru, mezistátních jednáních s Čínou, 

USA a Canadou, dále byly projednávány problémy týkající se nových světelných zdrojů LED, 

varistorů, horkých povrchů spotřebičů, čerpadel u přemístitelných a zahradních bazénů, 

konvertorů 12/230V, parních čističů, fritéz, přívodů ručních svítidel a dalších. Byla podána 

zpráva o průběhu společných dozorových akcí a dalších připravovaných projektech a dále 

podrobná informace o stavu prací v CENELEC a dalších legislativních procesech. Česká 

strana vyzvala k zapojení se do aktivity změny statutu ADCO skupin ve světle Nového 

legislativního rámce. 

 

5065 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorové akce „Dětská chodítka“ a „Helmy“ 

Datum: 15.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání skupin mezinárodních dozorových akcí Dětská chodítka a Helmy 

Dopoledne se konala schůzka projektu dětská chodítka, projednán stav akce, markanty 

neshody, doporučení výrobcům a distributorům, záležitosti publikace závěrečné zprávy, která 

by měla být přeložena a publikována i v členských státech, projednány závěry akce, následná 
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opatření, připomínky a informace průmyslu, dokončení výkaznictví. Odpoledne se konala 

závěrečná schůze projektu Helmy, s podobným obsahem jako u dopoledního zasedání. 

 

5064 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorová akce „Solaria II“ 

Datum: 8.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Účast na pracovním mítinku PROSAFE k mezinárodní dozorové kampani Solária II 

(SUNBEDS II) 

Na tomto zasedání byly zveřejněny závěry průběžné výsledky mezinárodní dozorové akce 

„Solária II“ a konzultovány metodické otázky kampaně. Z předběžných výsledků 

presentovaných pořadatelem kampaně – Holandským dozorovým orgánem vyplynulo, že ČR 

je jednou z nejaktivnějších zemí. Byl odsouhlasen názor ČR, ve věci rozlišení typů UV zářičů, 

presentovaný na základě dotazu z Holandska. Poděkování ČR za organizaci společného 

PROSAFE – ESA mítinku v Praze (konáno v březnu 2010). Diskuze nad přípravou informací 

pro spotřebitele o „rozumném“ opalování. Diskutován byl jak rozsah informací, tak i forma 

podání či zacílení na skupinu dospívajících. 

 

5063 - Belgie, Brusel – zasedání DG – TAXUD – Expertní skupina pro celní kontrolu 

v oblasti bezpečnosti výrobků 

Datum: 5.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Příprava dokumentu „Příručka (Guidelines) pro celní kontrolu bezpečnosti 

výrobků“ 

Byly projednány dosavadní výstupy z práce expertní skupiny 12-ti členských států  

nad dokumentem upravujícím doporučení pro celní orgány při kontrole zboží z hlediska 

bezpečnosti pro spotřebitele a možné vzájemné spolupráce celní správy s dalšími dozorovými 

orgány ve státě, na níž EK vyvíjí tlak. Finální verze dokumentu bude ostatním členským 

státům představena na jaře 2011. 

 

5062, 5063 - Belgie, Brusel – zasedání skupiny SOGS-MSG 

Datum: 4.11.2010 

Účast: 2 zástupci ČOI 

Program: Zasedání skupiny vyšších státních úředníků pro tvorbu politiky standardizace a 

posuzování shody – skupina tržní dozor 

Byla přednesena zpráva o stavu uplatňování NLF a některé problémy členských států. Dále 

byla diskutována problematika spolupráce tržních orgánů s celními orgány dle čl. 27-29 

nařízení. Česká strana opět nanesla dotaz na stav změny statutu ADCO skupin vzhledem 

k NLF. Diskutovány byly dále kompetenční záležitosti orgánů dozoru dle čl. 17 a příklady 

některých notifikací. Podána informace o národních plánech tržního dozoru s důrazem na 

jejich unifikaci pro snadnější vyhodnocování a o stavu materiálu k jednotnému posuzování 

rizik, dále přehled notifikací dle čl. 22 a členské státy byly vyzvány k přípravě na zapojení do 

databázového informačního systému ICSMS. 

 

5061 - Belgie, Brusel – zasedání valné hromady PROSAFE 

Datum: 18.-19.10.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: zasedání valné hromady PROSAFE 

Valná hromada schválila nový výbor, byl podán přehled současného stavu společných 

dozorových akcí, podány zprávy z vedení DG SANCO, DG ENTERPRISE a DG TAXUD. 

Dále podána finanční zpráva a přehled o současné finanční situaci, projednán plán činnosti do 
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r. 2014, konkrétní plán činnosti v příštím roce a dalšího fungování PROSAFE. Dále byly 

prezentovány aktivity školení, znalostní základny a CIMS, státy předvedly nejzajímavější 

problémy týkající se nebezpečných výrobků. Státy byly vyzvány k neprodlenému výkaznictví 

vzhledem k cashflow přidělených grantů. 

 

5060 - Belgie, Oostende - zasedání pracovní skupiny ADCO Rekreační plavidla 

Datum: 24.-26.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání pracovní skupiny ADCO rekreační plavidla 

Bylo diskutováno rozvíjení rizikové analýzy, návrh nové směrnice na rekreační plavidla, 

zlepšení komunikace ve smyslu nařízení č. 765/2008, problém reboardingu, stability a 

plovatelnosti, dále problémy s některými notifikovanými osobami, souladu replik lodí se 

směrnicí. Komise požaduje zaslání seznamů MIC, oznámit zástupce ve stálém výboru RCD a 

připravit názor na aplikaci EMC na rekreační plavidla. 

 

5059 - Belgie, Brusel – zasedání expertní pracovní skupiny PPE a PPE ADCO 

Datum: 10.-11.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Účast na zasedání pracovní skupiny PPE (Expertní skupina ke Směrnici pro osobní 

ochranné prostředky) a PPE ADCO (Administrativní spolupráce v osobních ochranných 

prostředcích). 

Na zasedání pracovní skupiny PPE byla projednána působnost Směrnice č. 89/686/EEC 

v oblasti záchranných vest, vztlakových pomůcek, kategorizace obuvi se zabudovanými 

chrániči prstů, kategorizace OOP proti tekutým chemikáliím typu 6, rukavice pro potápěče, 

možné rozpory nebo neshody se Směrnicí v kategorizaci OOP, revize Směrnice OOP – vývoj 

Studie posouzení dopadu. Dále byla diskutována normalizace v oblasti sledování formální 

námitky proti normě EN 353-1 – zachycovače proti pádu. Byla prezentována zpráva 

sekretariátu i konzultanta CEN, Horizontální komise notifikovaných osob a dokument o 

postoji FESI k obnovení Certifikátů ES přezkoušení typu. Na zasedání pracovní skupiny PPE 

ADCO byl diskutován současný dozor nad trhem a bezpečnostní akce členských států a to 

např. bezpečnostní boty, zachycovače proti pádu, nárameníky pro plavání, kotevní body, 

notifikace úřadů týkající se normy EN 353-1, umístění na trh (celní import výrobku), 

ICSMS, úniková vesta, posouzení rizika a kompatibilita OOP a byla prezentována 

skandinávská spolupráce v dozoru nad trhem. 

 

5058 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorová akce „Zapalovače II“ 

Datum: 26.-28.10.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: zasedání skupiny mezinárodní dozorové akce Zapalovače II 

Seznámení se stavem akce, výběrem testovací laboratoře, diskutováno zapojení celních 

orgánů a těsnější spolupráce s výrobci a dovozci zapalovačů, příprava dotazníku určeného 

zúčastněným stranám, webových stránek PROSAFE a návodných Guidelines. Projednány 

dále problémy XXL zapalovačů, organizační problémy a výkaznictví. 

 

5057 - Rakousko, Vídeň - pracovní zasedání ADCO RTTE, 

Datum: 19.-21.10.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (2 ČTÚ) 

Program: Účast na 36. zasedání administrativní skupiny pro spolupráci dozorových orgánů v 

rámci směrnice pro rádiová a telekomunikační koncová zařízení 
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ČOI a ČTÚ presentovaly rozdělení dozoru v ČR nad uváděním rádiových zařízení na trh a 

kontrolou provozu těchto zařízení. Zástupci ČR na meetingu rovněž informovali o vývoji tzv. 

kognitivních technologií, které umožňují v rámci širokého pásma přizpůsobení vysílacích 

charakteristik jednotlivých rádiových zařízení či systémů aktuálním podmínkám. Byly 

presentovány předběžné výsledky z 5. RTTE ADCO kampaně, které se účastnila i ČR. Po 

upozornění Irska na přítomnost bezdrátových telefonů užívajících americký systém DECT 6.0 

bude nutno i v ČR provést monitoring trhu, zda se tato zařízení, která ruší sítě UMTS, 

nenachází na našem trhu. Zařízení pracují na frekvenci 1880-1900 MHz. 

 

5056 - Belgie, Brusel – školení TRACE (ESC) 

Datum: 17.–19. 11. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Školení v záležitostech finančních a bankovních služeb, úvěrů, legislativní rámce 

současné a budoucí, finanční krize. 

 

5055 - Itálie, Florencie – konference o spotřebitelské insolvenci, organizováno EUI  

Datum: 28.–30. 10. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: konference organizovaná European University Institute, problémy související 

s poskytováním úvěrů spotřebitelům, v návaznosti na to insolvence spotřebitelů a osobní 

bankrot. Z hlediska ESC řešeny zejména přeshraniční okolnosti těchto případů, diskuze o 

zjednodušených občanskoprávních řízeních (Evropský platební rozkaz, Řízení o drobných 

nárocích). 

 

5054 - Estonsko,Talin – zasedání WELMEC WG5 

Datum: 8.-10.11.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: zasedání pracovní skupiny WELMEC WG5 pro směrnici MID a NAWI 

Byla provedena volba nového předsednictví, dále projednána studie CECIP a dohodnuto 

zaměření dozoru na neshodné váhy s neautomatickou činností uvedené na trh dle MID, u 

kterých byla zjištěna větší odchylka ve více než 50% případů. Dále projednán vývoj prací na 

Guide 5.2 ve světle Nového legislativního rámce (dále jen „NLF“), architektura webových 

stránek WG5, problematika maximálních dovolených odchylek a národní programy dozoru 

dle NLF, česká strana vyzvala k zapojení do aktivity změny statutu skupin ADCO. 

 

5053 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorová akce „Helmy“ 

Datum: 30.9.-1.10.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Pracovní zasedání skupiny společné dozorové akce Helmy 

Byl projednán dosavadní postup akce, seznámení s výsledky testů jednotlivých výrobků a byl 

proveden rozbor příčin neshod těchto výrobků, projednán další postup akce a příprava 

závěrečné zprávy. Česká strana přednesla problém týkající se piktogramů na helmách, 

problém byl po diskuzi postoupen k řešení CENELEC, což bude uvedeno i v závěrečné 

zprávě. 

 

5052 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorová akce „Spotřebiče přitaţlivé pro děti“ 

Datum: 23.9.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Pracovní zasedání skupiny společné dozorové akce Spotřebiče přitažlivé pro děti 
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Byl projednán dosavadní vývoj akce, projednány jednotlivé případy vzorků a byl dále 

zdokonalován nástroj na posuzování stupně „přitažlivosti“ těchto výrobků, a to na základě 

výsledků výzkumu institutu Intertek. Dále byly zváženy připomínky průmyslu a relevantní 

aspekty byly zapracovány. Dále byl navržen nástin budoucího atlasu těchto výrobků. 

 

5050, 5051 - Litva, Vilnius – konference o spotřebitelských právech 

Datum: 14.–15. 10. 2010 

Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Konference pořádaná ESC Litva ve spolupráci s Universitou Mikolase Romeria. 

Konference byla zaměřena především na problematické otázky harmonizace národních 

právních řádů ve vztahu k aktuálnímu vývoji práva evropského. 

 

5048, 5049 - Belgie, Brusel – jednání ESC  

Datum: 10.–12. 10. 2010 

Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

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

jednotlivými ESC. 

 

5047 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorová akce „Dětská chodítka“ 

Datum: 15.-16.9.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Pracovní zasedání skupiny společné dozorové akce Dětská chodítka 

Byl prezentován dosavadní postup celé akce a výsledky laboratorních zkoušek u všech 

odebraných vzorků chodítek, stanoveny důležité markanty neshody, projednán návrh dílčí 

zprávy pro EK. Byl upřesněn další postup akce a potřebné výkaznictví. 

 

5046 - Belgie, Brusel – zasedání pracovní skupiny ADCO TOYS 

Datum: 6.9.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání pracovní skupiny ADCO na hračky 

Komise informovala o stavu standardizace a informace z PROSAFE, dále byla diskutována 

úprava normy EN 62115, problém s hořlavostí míčků „puffer“, byl projednán mandát CEN 

TC 52, požadavek na globalizaci požadavků na hračky, migrační limity chemikálií, a další 

konkrétní případy neshody hraček. 

 

5045 - Maďarsko, Budapešť - 29. pracovní zasedání ADCO EMC 

Datum: 4.-6.10.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (1 ÚNMZ) 

Program: Pracovní zasedání administrativní skupiny pro spolupráci dozorových orgánů 

v rámci směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu 

ČOI byla požádána o pomoc při kontrole a zpracování dat z připravované 4. mezinárodní 

EMC kampaně zaměřené na LED světelné zdroje, dále prezentována závěrečná zpráva z  

3. mezinárodní EMC kampaně – TV přijímače a DVD/Blue Ray přehrávače. Holandsko a 

Německo prezentovalo svůj Risk Management a další dozorové aktivity. Byly poskytnuty 

základní informace o spolupráci ADCO EMC a ADCO RTTE s dozorovými orgány USA a 

Kanady. Stížnosti radioamatérů na jiná zařízení stanovená dle EMC směrnice upozornily na 

„zvláštní“ postavení této skupiny ve vztahu ke směrnici ADCO EMC. Prezentován dotazník 

k problematice pevných instalací, svůj názor připojila i ČR (ČOI+ČTÚ+ÚNMZ). Podána 

informace o nedostatku v návrhu revize normy EN 55013:2009. Anglie informovala o 

pozitivním vývoji v počtu stížností na rušení způsobená sítěmi PLC/PLT (Power Line 
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Comunication). Německo představilo svůj návrh formuláře pro výměnu informací o 

neshodných výrobcích, do doby než bude k dispozici formulář ICSMS pro všechny členské 

země. 

 

5044 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorová akce „Spotřebiče přitaţlivé pro děti“ 

Datum: 24.-26.8.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Pracovní zasedání skupiny společné dozorové akce Spotřebiče přitažlivé pro děti 

Byly prezentovány výstupy výzkumu institutu Intertek, tyto závěry byly postupně podrobně 

vyhodnocovány a aplikovány na odebrané vzorky a postupně tvořen nástroj na posuzování 

„přitažlivosti“ těchto výrobků. Dále byly dohodnuty další postupy celé akce s cílem vytvoření 

finálního atlasu a metodického nástroje k posuzování tohoto aspektu a následných opatření. 

 

5043 - Albánie, Tirana - seminář ÚMNZ na téma testování výrobků před jejich 

uvedením na trh a následná kontrola 

Datum: 3.-8.9.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (1 ÚNMZ) 

Program: Přednášení na semináři organizovaném ÚNMZ, za podpory Ministerstva zahraničí, 

v anglickém jazyce na téma dozoru nad trhem stanovených výrobků v rozsahu 1,5 hod, včetně 

zodpovězení dotazů a přípravy příspěvku do publikace. Semináře se kromě účastníků 

z albánských dozorových orgánů, albánských ministerstev a české ambasády, účastnili rovněž 

experti ze Srbska a Černé hory. 

 

5042 - Belgie, Antverpy – školení EAS 

Datum: 14.–16. 7. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Školení manažerských dovedností organizované European Administrative School. 

Problémy při rozhodování a vedení týmu, modelové situace a způsoby jejich řešení, 

komunikace, motivace atd. Vzájemná výměna zkušeností. 

 

5041 - Belgie, Brusel – zasedání skupiny SOGS 

Datum: 27.-28.6.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání skupiny vyšších státních úředníků pro tvorbu politiky standardizace a 

posuzování shody 

Byly projednány návrhy na změnu statutu ADCO skupin vzhledem k NLF, přehled 

uplatňování NLF v jednotlivých státech, kompetence dozorových orgánů a možná koordinace 

dozorových činností vycházející z nahlášených plánů činností. Byla podána zpráva o stavu 

přípravy databázového informačního systému ICSMS, příprava metodiky pro posuzování 

rizik, otázky režimů ochranných doložek dle NLF, stav revize GPSD a další otázky politiky 

dozoru v EU. 

 

5040 - Belgie, Brusel – Setkání orgánů dozorujících nařízení č. 1008/2008, o společných 

pravidlech v letecké dopravě  

Datum: 1.-2.6.2010 

Účast 1 zástupce ČOI 

Program: Jednání se týkalo nařízení ES č. 1008/2008 o společných pravidlech v letecké 

dopravě, konkrétně kapitoly IV, čl. 22 – 24 (Ustanovení o stanovování cen).  
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V České republice vykonává dozor nad dodržováním povinností stanovených v kapitole IV, 

zejména pak čl. 23, Česká obchodní inspekce, a to prostřednictvím § 12 odst. 1 zákona  

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

Na jednání byly probírány četné interpretační a aplikační nejasnosti a porovnávány zkušenosti 

s aplikací nařízení v jednotlivých členských státech.  

 

5039 - Belgie, Brusel - zasedání ADCO pro strojní zařízení 

Datum: 3.6.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Průběžné jednání skupiny administrativní spolupráce pro strojní zařízení 

Na tomto zasedání byla diskutována spolupráce mezi členskými státy, jejíž velkou překážkou 

jsou jazykové bariéry a financování této spolupráce. Dále byla projednána revize pravidel 

jednacího řádu a národní programy dozoru nad trhem. Každý členský stát by měl na stránky 

CIRCA umísťovat jak programy, tak i výsledkové zprávy. Bylo projednáno plánování 

přeshraničních projektů, které by se měly v budoucnu realizovat. Byl prezentován revidovaný 

formulář Ochranného oznámení ve vztahu k nové direktivě a možnost propojení tohoto 

formuláře s databázi ICSMS. Byla projednána normotvorná činnost v oblasti zemědělských 

strojů a zvláštní případy dozoru nad trhem v oblasti konkrétních strojních zařízení. 

 

5037 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorová akce „Helmy“ 

Datum: 24.5.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Projednání dosavadní činnosti na vzorcích odebraných helem v rámci 

mezinárodního projektu „Helmy“ 

Aktivita České republiky byla vyzdvihnuta v oblasti odebírání vzorků helem. Byla 

diskutována volba laboratoře k testování vzorků a další postup v rámci projektu  

do konání dalšího zasedání. 

 

5036 - Lucembursko, Luxembourg – zasedání LVD ADCO a LVD WP  

Datum: 25.-27.5.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (1 ÚNMZ) 

Program: Jednání pracovní skupiny administrativní spolupráce pro LVD a Working Party 

LVD 

Byla projednána příprava a průběh společných dozorových akcí, neshodné výrobky z oblasti 

LVD, doporučení LVD ADCO týkající se LED trubic, otázka přístupových států a řada 

dalších problémových okruhů. Došlo k volbě nového předsedy (NL). Komise byla požádána o 

podporu činností ADCO skupin v rámci NLF. V části WP byly projednány činnosti 

CENELEC, postup alignmentu 10 směrnic v jednom legislativním balíčku, dopadová studie, 

postup jednání EU-Čína, problematika nových technologií (elektromobily) atd. LVD ADCO 

zastupuje žástupce ČOI, WP zástupce ÚNMZ. 

 

5035, 5038 - Španělsko, Palma de Mallorca - jednání zástupců sítě ESC, EK a EAHC 

v rámci španělského předsednictví 

Datum: 7.–10. 6. 2010 

Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Budoucnost práce sítě ESC, budoucnost její veřejné prezentace, spolupráce 

právníků jednotlivých center při řešení případů, bezpečnost internetu, rizika nakupování přes 

internet. 
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5034 - Belgie, Brusel – konference organizovaná EK 

Datum: 26.–27. 5. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Konference k příležitosti návrhu doporučení EK na standardizovanou klasifikaci 

spotřebitelských stížností, možnost využití standardů v síti ESC (COICOP). 

 

5033 - Belgie, Brusel – jednání mezi ESC a EAHC 

Datum: 1. 6. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Jednání mezi sítí ESC a Výkonnou agenturou na ochranu zdraví a spotřebitele 

(EAHC) k návrhu stanovení kritérií k hodnocení plnění grantových smluv sítí ESC. Řešeny 

možnost zapracování návrhů sítě ESC do konečného hodnocení. 

 

5032, 5033 - Belgie, Brusel – jednání ESC  

Datum: 30.–31. 5. 2010 

Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

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

jednotlivými ESC. 

 

5031 - Švédsko, Stockholm – pracovní zasedání ADCO ATEX 

Datum: 23.-24.6.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI  

Program: Jednání pracovní skupiny pro prostředí s nebezpečím výbuchu  

Francouzská strana při své prezentaci zdůraznila využití elektronických prvků moderní 

techniky v dozorové činnosti. Britská strana prezentovala rozsáhlou kontrolu zařízení 

určených pro těžbu ropy z ropných plošin. Švédská strana poskytla průběžné informace 

týkající se společné dozorové akce kontroly formálních náležitostí výrobků určených do 

prostředí s nebezpečím výbuchu. Do projektu je zapojena i ČOI. Polská strana vyjádřila 

uspokojení nad zdůvodněním, které vypracovala česká strana k důlnímu ventilátoru a také 

francouzská strana se kladně vyjádřila k rychlosti české strany týkající se kontroly u výrobce 

svítidel Wyrtych. 

 

5030 - Belgie, Brusel - mezinárodní dozorová akce „ Zapalovače II.“ 

Datum: 19.5.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Projednání plánu společné dozorové akce „Zapalovače II.“ a jeho konkrétních bodů 

Během jednání byly představeny jednotlivé prezentace států účastnících se projektu a jejich 

shrnutí situace se zapalovači na jejich trzích. ČOI také představila svůj příspěvek týkající se 

nových typů zapalovačů objevených na našem trhu. Státy byly požádány o sestavení seznamu 

největších distributorů zapalovačů operujících na jejich trzích a projednával se obsah 

dotazníku, jenž bude rozesílán těmto jednotlivým distributorům. Dále byly projednány možné 

způsoby spolupráce na projektu s celními orgány. 

 

5029 - Belgie, Brusel – zasedání pracovní skupiny COEN 
Datum: 17.5.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání pracovní skupiny COEN 

Na zasedání bylo odsouhlaseno zahrnout Turecko do formuláře COEN2. Byly předneseny 

novinky o DG SANCO a lidských zdrojích dostupných pro informační systém Vigilance a 

dozor nad trhem, projednána přeformulace Směrnice o zdravotnických prostředcích, 
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prostředky na jedno použití, lidské tkáně, ekonomické faktory, vystopovatelnost atd., ad hoc 

skupina (UK, SE a BE) připraví nový materiál na příští zasedání. Byly také diskutovány 

harmonizované normy, EUDAMED, ad hoc skupina (NL a BE) připraví zadání pro potřeby 

EUDAMED do příštího zasedání. Průvodce pro výrobce prostředků vyrobených na zakázku 

bude zaslán na příští zasedání MDEG ke schválení jeho publikace na webové stránce 

Evropské komise. Byly opět projednány glukometry, dentální zařízení a materiály vyrobené 

na zakázku, zdravotnické prostředky pro úlevu od bolesti a testovací sady a prsní implantáty. 

 

5027, 5028 - Polsko, Varšava – studijní cesta, konference 

Datum: 6.-7. 5. 2010 

Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

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

Konference zaměřená na ADR a řešení spotřebitelských sporu v Polsku a dalších státech 

Evropské unie. 

 

5026 - Belgie, Brusel – školení TRACE 

Datum: 13.–16. 4. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Školení zaměřené na prohloubení znalostí spotřebitelského práva v kontextu 

evropské legislativy; zaměřeno na sekundární evropské právo (směrnice o zárukách, finanční 

služby, nový návrh směrnice o právech spotřebitelů atd.) 

 

5025 - Belgie, Brusel – zasedání pracovní skupiny ADCO TOYS 

Datum: 14.4.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: zasedání pracovní skupiny ADCO TOYS 

Seznámení s procesem CEN Enquiry, výsledky CEN TC 52, s aktuálním stavem revize normy 

EN 71-1, -2, -3, -4, -5, -7, nové –X (nitrosaminy) a seznámení s databází NANDO. Informace 

o nové normě pro plovoucí předměty pro volný čas a pro použití ve vodě – TC 136 provede 

změnu EN 15649. Dále bylo diskutováno zařazení jízdních kol pro malé děti, létajích hraček 

poháněných gumou, problém při posuzování rizika vyplývajícího z obsahu chemických látek 

v hračkách, osvěžovačů do aut jako hračky, hračky pro domácí zvířata, balení hraček, 

počítačové hračky a dezinfekce pro bazény ve tvaru hraček. 

 

5024 - Belgie, Brusel – zasedání pracovní skupiny PPE ADCO 
Datum: 28.4.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zasedání pracovní skupiny PPE ADCO  

Jednalo se o v pořadí již 2. zasedání, které ČOI zorganizovala v rámci aktuálního 

předsednictví ČR v této pracovní skupině (předchozí zasedání ČOI zorganizovala ve dnech 

26. – 27. 11. 2009 na MPO v Praze). ČOI zde vystoupila s příspěvkem týkajícím se setu 

lezeckých bot s mačkami a značení CE u přileb pro sjezdové lyžování a snowboarding. Dále 

zde byl projednán problém celního importu výrobku, OOP vysoké viditelnosti, kategorizace 

OOP proti tekutým chemikáliím typu 6, dozor členských států nad trhem se záchrannými 

vestami, ochrana očí proti lehké radiaci užívané ve fototerapii, respirační prostředky, OOP 

proti klimatickým podmínkám pro motocyklisty, vztlakové pomůcky pro kite-surfing atd. 

Zástupce PROSAFE seznámil s akcí o helmách. 
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5023 - Francie, Paříţ – Školení k efektivnímu provádění vyšetřování na internetu 

Datum: 17.3. a 18.3.2010 

Účast 1 zástupce ČOI 

Program: Účelem tohoto školení bylo naučit zástupce dozorových orgánů členských států EU 

co nejefektivněji provádět kontrolu pomocí internetu, a to zejm. v souvislosti se společnými 

kontrolními akcemi SWEEP a činnosti členských států v rámci nařízení ES č. 2006/2004, o 

spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele.     

Obsah školení vycházel z dokumentu „Manual for Investigations on the Web“, který 

zpracovali experti z Francie a Španělska. 

Zkušenosti získané na tomto školení napomohly k efektivnějšímu výkonu přeshraniční 

kontroly internetových obchodů a byly využity i v rámci vnitrostátní dozorové činnosti.  

 

5022 - Belgie, Brusel – pracovní zasedání ADCO PED 

Datum: 30.3.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI  

Program: Jednání pracovní skupiny pro oblast tlakových zařízení  

Německá strana popsala průběžný systém ukládání výsledků kontroly hasicích přístrojů do 

systému ICSMS. Francouzská strana prezentovala materiál týkající se nejlepší praxe při 

dozoru nad tlakovými zařízeními, přičemž důraz je kladen na analýzu dokumentů a shodu se 

základními požadavky. Po zapracování připomínek z řad členských zemí i zástupci Komise 

bude uvedený materiál přístupný všem zemím včetně ČR. 

 

5020, 5021 - Nizozemsko, Zwijndrecht - školení pro mezinárodní dozorovou akci 

SUNBEDS II 

Datum: 29.-30.3.2010 

Účast: 2 zástupci ČOI 

Holandský dozorový orgán provedl školení zaměřené na provedení společné dozorové akce 

Sunbeds II, měření a výkaznictví a další organizační záležitosti. Zástupci ČOI využili 

příležitosti návštěvou laboratoře a diskusí s odborníky na měření účinného ozáření v soláriích, 

kteří celou akci připravovali. Dále byly porovnávány metody měření a výpočtů a domluvena 

návštěva holandského experta na provedení srovnávacího měření obou přesných OL 

solarmetrů. 

 

5018, 5019 - Belgie, Brusel – Evropský spotřebitelský summit 

Datum: 17.–19. 3. 2010 

Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Stávající činnost EK a EP v oblasti ochrany spotřebitele; budoucnost práv spotřebitelů 

v EU, šest tematických workshopů, potřeba kvalitního legislativního rámce, pomoc ESC 

spotřebitelům při jejich potížích s obchodníky z jiných zemí EU. 

 

5017 - Španělsko, Madrid – konference ke dni spotřebitele 

Datum: 13., 15.–16. 3. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Výroční konference ke dni spotřebitelů zaměřená na vymáhání spotřebitelských 

práv. Dalším diskutovaným tématem byla příprava nové evropské legislativy v oblasti 

spotřebitele, především otázky tzv. maximální harmonizace v připravované směrnici o 

právech spotřebitele. 
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5016 - Švýcarsko, Ţeneva – zasedání výboru pro technické překáţky obchodu WTO 

Datum: 24.-25.3.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: zasedání výboru pro technické překážky obchodu WTO 

Projednáno 37 sporných případů obchodních zájmů, které by mohly sloužit jako překážka 

volného obchodu (USA, Čína, EU), velká pozornost se věnovala zejména bezpečnosti hraček 

z Číny. Výbor dohodl ustanovení pracovních skupin pro výměnu nejlepších praktik, sladění 

celosvětových systémů a postupů k vytváření společných standardů. Příprava materiálu 

k jednotnému posouzování shody „Toolbox“. EU prezentovala svůj akreditační systém NLF 

s námitkami zejména USA a Číny. 

 

5015 - Belgie, Brusel - jednání Expertní skupiny pro leteckou dopravu 

Datum: 9.-10.3.2010 

Účast 1 zástupce ČOI 

Program: Schůzky se účastnili zástupci členských států EU a Evropské komise. Cílem této 

pracovní skupiny bylo navrhnout možná zlepšení, pokud jde o informovanost spotřebitelů při 

nákupu letenek prostřednictvím internetu, zejm. v oblasti informování o ceně letenek. 

Základem pro činnost této pracovní skupiny je zpráva Norského spotřebitelského 

ombudsmana o poplatcích v letecké dopravě, která je výsledkem grantového projektu 

Evropské komise, kterého se účastnila i ČOI.  

Zástupce ČOI byl do této pracovní skupiny nominován Ministerstvem průmyslu a obchodu 

také proto, že novelou zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je v § 12 odst. 1 od     

1.1.2010 stanovena povinnost prodávajících informovat o ceně letenky v souladu s nařízením 

č. 1008/2008, o společných pravidlech v letecké dopravě.  

Na toto setkání navazovala další komunikace mezi členy pracovní skupiny především formou 

e-mailové korespondence a audiokonferencí, což napomáhá jednotné aplikaci výše uvedeného 

nařízení v členských státech.  

 

5014 - Belgie, Brusel – Pracovní setkání v rámci přípravy kontrolní akce SWEEP 2010 

Datum: 25. 2. 2010 

Účast 1 zástupce ČOI 

Program: Předmětem jednání byla příprava každoroční společné kontrolní akce členských 

států EU – tzv. Sweep 2010. V tomto roce byla kontrola zaměřena na webové stránky 

podnikatelů prodávajících lístky na kulturní nebo sportovní akce. Jednání se zúčastnili 

zástupci států sítě CPC (Consumer Protection Cooperation Network), sdružující členské státy 

EU, Norsko a Island. Byly dohodnuty společné postupy a zaměření kontroly.  

 

5013 - Malta, Valletta - Konference PROSAFE  

Datum: 27.-29.4.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Dvoudenní zasedání projednávající projekty vedené organizací PROSAFE, dále 

vybrané body týkající se spolupráce s celní správou v oblasti bezpečnosti výrobků a systém 

Rapex. 

Byly shrnuty hlavní body aktuálně probíhajících projektů a připravovaná databáze ICSMS. 

Byly diskutovány poznatky ohledně vlastností nově nalezených výrobků, které by mohly 

ohrožovat zdraví spotřebitelů. Dále byly státy vyzvány k závazné přihlášce k novým 

projektům, kterých by se chtěly účastnit, a byla představena osnova metodiky popisující, jak 

by měla probíhat spolupráce dozorových orgánů s celními orgány vyplývající z Nařízení EK 

765/2008. Byl projednáván systém Rapex a efektivní způsob zpracování notifikací. 
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5012 - Belgie, Brusel - mezinárodní dozorová akce „ Dětská chodítka“ 

Datum: 25.2.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Upřesnění systému vzorkování, testování a vybrání testovací laboratoře 

Byl sestaven harmonogram společné dozorové akce. Byly stanoveny kvóty na odběr vzorku 

pro každý zúčastněný stát a odhadované náklady na jejich testování spolu s dalšími 

náležitostmi. Česká republika vznesla několik dotazů ohledně návrhu kontrolního formuláře 

na dětská chodítka, které byly úspěšně zodpovězeny. 

 

5012 - Belgie, Brusel - mezinárodní dozorová akce „ Zapalovače II.“ 

Datum: 23.-24.2.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Vytvoření struktury plánu projektu „Zapalovače II.“ a setkání se zástupci 

hospodářských subjektů  

Proběhlo setkání se zástupci velkých dovozců zapalovačů na evropský trh a proběhla s nimi 

diskuze ohledně bezpečnosti jejich dovážených výrobků. Byla shledána jako velice podnětná 

a její pokračování v budoucnosti jako žádoucí. Byla prodiskutována nová metodologie 

projektu a plán vzájemné komunikace mezi účastníky. Zástupci Švédska, Slovinska, 

Slovenska a Polska byli vyzváni k sepsání zprávy o vzájemné spolupráci s celními orgány 

probíhající v jejich zemích. 

 

5010, 5011 - Belgie, Brusel – školení TRACE 

Datum: 21.–24. 2. 2010 

Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Školení zaměřené na prohloubení znalostí z oblasti PR a lobbingu; zaměřeno 

především na mediální vystupovaní, tvoření mediálních výstupu (tiskové zprávy, články) a 

znalost a možnost ovlivnění legislativního procesu v EU. 

 

5009 - Belgie, Brusel - mezinárodní dozorová akce „ Helmy“ 

Datum: 9.-10.2.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Testy helem a příprava schůzky se zástupci výrobců a asociací 

Byla projednána koncepce schůzky o problematice helem se zástupci výrobců a asociací. Dále 

byly vedoucím projektu prezentovány testy helem prováděné v Litvě za rok 2008 a vedla se 

rozsáhlá diskuze nad testováním vzorků v projektu a volba vhodné laboratoře k testování 

helem, ze které vyplynuly zásadní body, podle kterých se bude postupovat při odběru. 

 

5008 - Belgie, Brusel - mezinárodní dozorová akce „ Dětská chodítka“ 

Datum: 26.–27.1.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Zahajovací konference projektu „Dětská chodítka“ 

Diskutovány hlavní body projektu a ukázka vývoje produkce dětských chodítek až do 

současnosti. Byly prezentovány zkušenosti švédské strany s dozorem dětských chodítek. Dále 

byly projednány možnosti spolupráce na projektu s dalšími stranami např. výrobci, 

distributory, spotřebiteli aj. 

 

5007 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorová akce „Solaria II“ 

Datum: 12.2.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: zahajovací pracovní zasedání k mezinárodnímu dozorovému projektu Solária II 
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Byly prezentovány závěry předešlé společné akce Solária I, dále důvody a cíle této další 

společné akce, dále organizační záležitosti při jejím provádění a výkaznictví, harmonogram 

měření v jednotlivých členských státech a byla dohodnuta metodika celého průběhu a měření 

v soláriích a způsob spolupráce s asociací výrobců a provozovatelů solárií. 

 

5006 - Belgie, Brusel – mezinárodní dozorová akce „Domácí elektrické spotřebiče 

přitaţlivé pro děti“ 

Datum: 4.-5.2.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: Úvodní zasedání mezinárodního dozorového projektu spotřebiče přitažlivé pro děti 

Byly prezentovány důvody a cíle této společné akce, dále organizační záležitosti při jejím 

provádění a výkaznictví, dále výběr vhodného institutu na provedení výzkumu tohoto 

fenoménu. Výstupem by měl být atlas těchto spotřebičů s metodikou posouzení 

„přitažlivosti“, podobně jako tomu bylo v minulosti u akce „svítidla přitažlivá pro děti“. 

 

5005 - Belgie, Brusel – jednání ESC 

Datum: 17.–18. 2. 2010  

Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program: Hodnocení roku 2009 v síti ESC, shrnutí společných projektů v síti ESC, ze strany 

Komise i ze strany center, vize práce sítě ESC v oblasti ochrany spotřebitele na rok 2010, 

společné projekty na rok 2010, výsledky projektů z roku 2009. 

 

5004 - Belgie, Brusel – jednání ESC 

Datum: 15.–17. 2. 2010 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) 

Program:  Jednání v síti ESC, příprava společné propagační strategie, návrhy a hodnocení 

v oblasti propagace a společných projektů sítě ESC. 

 

5003 - Belgie, Brusel - mezinárodní dozorová akce „Šňůry a stahovací šňůry na dětském 

oblečení“ 

Datum: 20.–21.1.2010 

Účast 1 zástupce ČOI 

Program: Závěrečná konference k mezinárodní dozorové akci „Šňůry a stahovací šňůry na 

dětském oblečení“ pořádané organizací PROSAFE 

Celý projekt „Šňůry a stahovací šňůry na dětském oblečení“ byl zrekapitulován, byla 

prodiskutována příprava informačního videa pro evropský trh, přepracování sporné oblasti 

(tzv. „grey zone“) v normě EN 14682 a diskuze nad přípravou závěrečné zprávy. Tato zpráva 

bude zveřejněna a následně prezentována i v ČR. 

 

5002 - Belgie, Brusel - mezinárodní dozorová akce „ Helmy“ 

Datum: 13.-14.1.2010 

Účast: 1 zástupce ČOI 

Program: První projektová schůzka projektu „Helmy“ 

Nastínění projektu a jeho přínosu pro orgány dozoru a představení internetového portálu 

WEBEX a jeho struktury, který bude používán jako jedna z forem komunikace během trvání 

projektu. Dále byly projednány možnosti spolupráce na projektu s dalšími stranami např. 

výrobci, distributory, spotřebiteli aj. 



 36 

5001 - Belgie, Brusel – zasedání pracovní skupiny COEN 
Datum: 12.1.2010 

Účast 1 zástupce ČOI 

Program: Účast na zasedání pracovní skupiny COEN (Compliance and Enforcement Group - 

Skupina pro shodu a prosazení zdravotnických prostředků). 

Na zasedání byla schválena nová verze formuláře COEN2, projednán RAMS a přechod k DG 

SANCO, který byl plánován na podzim 2010. Evropská komise seznámila s odpověďmi na 

dotazník týkající se lidských zdrojů dostupných pro vigilance a dozor nad trhem. Dále byla 

projednána funkčnost databáze EUDAMED. Bylo dohodnuto, že Průvodce pro výrobce 

prostředků vyrobených na zakázku bude prezentován na zasedání CAMD ve Španělsku. Byly 

podány informace o případech infúzních setů, glukometrů, dentálních zařízení a materiálů, 

nožní náplasti Dongyang Suhao, potaženém balónkovém katetru Paclitaxel a IVD setech. 

Byla prezentována aktualizovaná verze Průvodce dozoru nad trhem a Průvodce pro 

autorizované zástupce a byla projednána revize Směrnice pro diagnostické ZP in vitro. 

Předseda vyzval členské státy k zaslání jejich národního Programu dozoru nad trhem. 

 

Jak z uvedeného přehledu zahraničních služebních cest vyplývá, vykonává Česká obchodní 

inspekce díky členství ČR v EU relativně velké množství mezinárodních aktivit. Tyto činnosti 

jsou imanentní součástí spolupráce ČOI v rámci struktury evropských dozorových a dalších 

orgánů (PROSAFE, SOGS atd.) vč. zapojení do informačního systému o výskytu 

nebezpečných výrobků RAPEX. Dalším determinantem se od roku 2009 stala delimitace 

Evropského spotřebitelského centra na ČOI, kdy ESC působí v rámci zřízené sítě 

spotřebitelských center v jednotlivých členských státech EU, resp. EHP. 

Zaměstnanci ČOI jsou odbornými členy pracovních skupin jako např. ADCO komise pro 

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

strojní a tlaková zařízení, prostředky osobní ochrany; pro oblast elektromagnetické 

kompatibility - skupina EMC, pro metrologii WELMEC. Předmětem spolupráce je především 

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

provádění dozoru vč. užší spolupráce mezi jednotlivými členskými státy. Všichni pracovníci 

se účastní pravidelných jednání a interaktivně on-line spolupracují v systému CIRCA. 

V rámci přeshraničních aktivit se ČOI rovněž aktivně zapojila do některých evropských 

dozorových akcí. Jednalo se, resp. jedná se o grantové projekty spolufinancované Evropskou 

komisí např. SUNBEDS II (kontrola solárií), dětských chodítek, helem, zapalovačů, tj. 

oblastí, kde může docházet k poškození zdraví spotřebitelů nebo jejich ekonomické újmě. 

Česká obchodní inspekce v roce 2010 mj. uspořádala celkem 2 pracovní setkání zástupců 

ADCO. 

Stejně jako v minulých letech se nejednaloá pouze o aktivity v teoretické rovině, ale v rámci 

přeshraniční spolupráce byly uskutečněny i kontrolní akce za účasti inspektorů Polske 

Inspekcje Handlowe. Předmětem kontrolních akcí bylo faktické ověření problematiky 

diskriminace spotřebitele, správnosti účtování cizím státním příslušníkům (turistům) nebo 

problematika nekalých obchodních praktik. 

Celkově všechny účasti zástupců ČOI na zahraničních služebních cestách (podrobnosti viz 

výše) přispěly, tak jako v předchozích letech, k lepší implementaci závazných evropských 

pravidel stanovených acquis communautaire a tím i k lepší ochraně zdraví a bezpečnosti 

spotřebitelů, resp. ochrany oprávněného zájmu. V neposlední řadě pak došlo k žádoucí 

reprezentaci České republiky na poli EU.  
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IX. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce investičního a neinvestičního 

charakteru, nerealizovaných v roce 2010, včetně zdůvodnění těchto plateb 

 

 

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

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

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

rozpočtu podle evidence správních poplatků a pokut ve správním řízení 

 

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

vzniklé na základě sankcí udělených ČOI  vymáhají celní úřady. V roce 2010 bylo na zvláštní 

příjmový účet státního rozpočtu z pokut uložených ve správním řízení odvedeno 36 100 516 Kč.  

 

Kromě pokut uložených ve správním řízení vč. příkazů na místě byly kontrolovaným 

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

obchodní inspekci. Za rok 2010 pak bylo na účet příslušných celních úřadů převedeno celkem 

1 775 500,- Kč. 

 

Příjmy – zvláštní příjmový účet 

A B C D E F G H 

zákon  2 0 10 zaplaceno převedeno na celkem 

číslo vykonatelno v pohledávkách  celkem  pohl.r.2009 CÚ/subjekt 19 účet 3754 

353/2003 750 500 872 500 677 000 0 0 1000 676 000 

477/2001 345 000 360 000 300 000 10 000 0 2 000 298 000 

22/1997 4 391 500 5 116 000 1 874 579 206 500 2 500 8 000 1 864 079 

634/1992 30 240 700 35 206 700 18 801 509 712500 480 673 130 800 18 190 036 

64/1986 3 698 500 4 270 000 1 124 000 -493 000 1 069 000 8 000 47 000 

102/2001 985 500 1 169 500 852 500 80 000 3 000 3 000 846 500 

379/2005 1 243 000 1 634 500 839 500 112 000 15 000 14 000 810 500 

321/2001 41 000 46 000 15 000 0 0 0 15 000 

311/2006 13 125 000 21 573 000 3 330 000 210 000 0 2 000 3 328 000 

ostatní     51 240 2 000 29499 6240 15 501 

příkazy 

na místě    1 009 400 10 009 400       10 009 400 

mylné 

platby               

celkem 54 820 700 71 257 600 37 874 728 840 000 1 599 672 175 040 36 100 016 

 
Legenda: 

B – součet pokut podle jednotlivých zákonů s vykonatelností v roce 2010 

C – pokuty evidované v pohledávkách celkem 

D – pokuty zaplacené v roce 2010 (s vykonatelností v roce 2010, případně dříve) 

E – ze sloupce D celkem - pokuty splacené z pohledávek evidovaných v roce 2009 

F – pokuty vrácené firmám 

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

H - celkový součet částek, jež zůstaly v bilanci ČOI za rok 2010 (po odečtení převodů dle F a G)  
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XI. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol provedených v roce 2010  

 

Vnější kontroly 

 

V roce 2010 bylo v ČOI vykonáno 6 vnějších kontrol. Ministerstvem průmyslu a obchodu 

(odbor kontroly a interního auditu) byla uskutečněna kontrola postupů uplatňovaných při 

výběrových řízeních u organizační složky státu v období 2009 - 2010, bez zjištění 

závažnějších nedostatků. Dále proběhla kontrola Finančního ředitelství pro hl. m. Prahu, 

zaměřená na hospodaření s rozpočtovými prostředky (v období r. 2008 – 2009), kdy závěrem 

bylo zkonstatováno, že nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně. 2 kontroly se týkaly 

kontroly pojistného – v 1 případě zaměřeného na plnění úkolů v nemocenském a důchodovém 

pojištění provedené Pražskou správou sociálního zabezpečení. Byl zjištěn přeplatek 

nemocenských dávek a nedoplatek peněžité pomoci v mateřství v souhrnné výši nepřesahující 

10 tis. Kč - oba případy byly obratem se zaměstnanci vypořádány. V druhém případě se 

jednalo o kontrolu plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění provedené VZP ČR 

krajskou pobočkou pro hl. m. Prahu, kdy nebyly zjištěny nedostatky. Kromě kontrol 

zaměřených na finanční hospodaření proběhly též 2 kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci. Oblastním inspektorátem bezpečnosti práce pro hl. m. Prahu byly nalezeny drobné 

nedostatky, které byly následně odstraněny.  

Vnitřní kontrolní činnost a interní audit 

Všichni vedoucí zaměstnanci orgánu veřejné správy jsou v rámci vymezených povinností, 

pravomocí a odpovědností povinni zajistit fungování vnitřního kontrolního systému. Současně 

jsou povinni podávat vedoucímu orgánu veřejné správy včasné a spolehlivé informace o 

výsledcích dosahovaných při plnění stanovených úkolů, o vzniku významných rizik, o 

závažných nedostatcích v činnosti orgánu veřejné správy a o přijímaných a plněných 

opatřeních k jejich nápravě.  Vnitřní kontrolní systém se dle zákona č. 320/2001 Sb. skládá z 

kontroly zajišťované odpovědnými vedoucími zaměstnanci jako součásti vnitřního řízení 

orgánu veřejné správy (řídící kontrola) a z přezkoumávání a vyhodnocování přiměřenosti a 

účinnosti řídící kontroly (interní audit).  

Na poznatky z řídící kontroly a aktuálně zjištěná rizika pak reaguje i interní audit, resp. útvaru 

kontroly a interního auditu je ústředním ředitelem uloženo prověřit oblast, k níž se 

zaznamenaná rizika vztahují (jsou prováděny tzv. mimořádné audity). V roce 2010 bylo 

útvaru kontroly a vnitřního auditu uloženo provést 3 mimořádné audity, a to:  

- audit zaměřený na vedení pokladny v Ekonomickém informačním systému na 

vybraných inspektorátech – zjištěné drobné nedostatky byly operativně odstraněny.  

- audit hodnotící hospodaření s prostředky EU poskytnuté na činnost ESC v roce 2009 – 

v rámci auditu byly ověřeny veškeré vykázané výdaje dle grantové smlouvy – zjištěný 

rozdíl, vzniklý formální chybou, byl vypořádán s poskytovatelem dotace 

- audit zaměřený na dodržování lhůt pro vyřizování odvolání ve smyslu správního řádu 

– v kontrolovaném období ledna - června 2010 nedošlo k překročení pořádkové lhůty 

u prověřovaných správních rozhodnutí, vydaných v odvolacím řízení. 

V roce 2010 bylo naplánováno 7 interních auditů, z toho 1 audit (čerpání prostředků na 

pohoštění a dary) byl s ohledem na výše uvedené mimořádné audity přesunut na rok 2011. 

Uskutečněno bylo 6 auditů dle plánu a 3 audity mimo plán (viz výše). Zaměření a závěry 

plánovaných auditů byly následující: 
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- Vyhledávání výrobků nahlášených do systému Rapex – audit systému vyhledávání 

nebezpečných výrobků a zadávání informací o vyhledávání a nálezech do kontrolní 

databáze MERCURIUS byl proveden na všech inspektorátech ČOI a konstatoval, že 

vyhledávací činnost je organizována ve smyslu interní metodiky a nedochází ke 

zkreslování údajů zadávaných do kontrolní elektronické databáze. 

- Archivace a skartační řád – cílem auditu bylo prověření dodržování skartačního řádu, 

nastavení archivačních a skartačních pravidel. Na základě auditního zjištění bylo 

doporučeno využívání archivních knih event. zavedení elektronických archivních knih, 

před skartací ověřit u oslovených firem osvědčení ke skartační činnosti a doplnit 

základní vybavení archivu pro lepší přehlednost uspořádání dokumentů. 

- Výběr a odevzdávání hotovosti z pokut uložených na místě – audit konstatoval opožděné 

předávání pohledávek za neuhrazenými pokutami, uloženými na místě ve zkráceném 

řízení a souvisejícími náklady řízení k vymáhání Celní správě. Zjištěný stav byl 

operativně odstraněn. 

- Služební vozidla ČOI – audit se zaměřil zejména na využívání služebních vozidel, 

parkování, proces obnovy vozového parku a využívání funkcí tzv. autodohledu pro 

účely řídící kontroly. Bylo doporučeno provádět kontrolu dat zasílaných na ÚI 

z inspektorátů a vyjasnit nesrovnalosti v údajích, zasílaných některými inspektoráty. 

- Zahraniční služební cesty – v závěrečné zprávě z auditu je konstatováno, že opatření 

z předchozího auditu, provedeného v r. 2008, byla splněna (vydání interního předpisu 

s časovou prodlevou), porušení zákona nebylo zjištěno. Doporučeno striktně vyžadovat 

vystavení cestovního příkazu i v případech, kdy nejsou čerpány cestovní náhrady. 

Závěrečná zpráva je v připomínkovém řízení sekce ekonomické. 

- Využívání výpočetní techniky na ÚI vč. hospodaření s nehmotným majetkem – audit není 

dokončen, návrh zprávy je v připomínkovém řízení. 

- Audit zaměřený na čerpání prostředků na pohoštění a dary za r. 2008 a 2009 nebyl 

proveden (proběhla pouze příprava, dokončen bude v r. 2011). 
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XII.  Stav rezervního fondu k 31. 12. 2010 

 

Počáteční stav k 1.1.2010  1 287 132,-  Kč  

Z toho: 1 287 132,-  Kč záloha z EU na provozování Evropského 

spotřebitelského centra v roce 2010 (dále 

jen ESC) 

   

Příjem celkem v roce 2010: 717 018,32 Kč  

Z toho:  ESC 268 068,68 Kč z EU doplatek ESC za rok 2009 

              Grant. č. 29191 154 628,19 Kč z EU na Grant SUN                                       

              Grant. č. 49191 26 768,04 Kč z EU na Grant dětské šňůry 

              Grant. č. 59191 60 004,70 Kč z EU na Grant přilby 

              Grant. č. 69191 124 686,66 Kč z EU na Grant SUN II. 

              Grant. č. 89191 54 815,04  Kč z EU na Grant dětská chodítka 

              Grant. č. 99191 28 047,01 Kč z EU na Grant zapalovače II 

   

Výdej celkem v roce 2010: 1 887 827,42 Kč  

Z toho:  ESC 268 068,68 Kč doplatek ESC za rok 2009 

              ESC 1 170 809,10 Kč na ESC rok 2010 

              Grant. č. 29191 154 628,19 Kč  na Grant SUN                                       

              Grant. č. 49191 26 768,04 Kč na Grant dětské šňůry 

              Grant. č. 59191 60 004,70 Kč na Grant přilby 

              Grant. č. 69191 124 686,66 Kč na Grant SUN II. 

              Grant. č. 89191 54 815,04  Kč  na Grant dětská chodítka 

              Grant. č. 99191 28 047,01 Kč na Grant zapalovače II 

 

 

Přesun do rezervního fondu vlastních prostředků v roce 2010 nebyl uskutečněn žádný. 

 

Zůstatek rezervního fondu k 31.12.2010 = 116 322,90 Kč. 

 

 


