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I. Česká obchodní inspekce

Česká obchodní inspekce (dále též „ČOI“) kontroluje právnické a fyzické osoby prodávající nebo 

dodávající výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou 

činnost na vnitřním trhu nebo provozující tržiště, pokud podle zvláštních právních předpisů 

nevykonává dozor jiný správní úřad, nebo pokud zákon o ČOI nestanoví jinak. Kontrolní činnost 

ČOI byla v roce 2016 zaměřena především na dodržování povinností stanovených v zákoně o 

ochraně spotřebitele, o obecné bezpečnosti výrobků, o technických požadavcích na výrobky, o 

posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění na trh, o povinném značení lihu, o 

pohonných hmotách, o spotřebitelském úvěru, o spotřebních daních a dalších právních 

předpisech upravujících ochranu spotřebitele, fiskální zájmy státu, a environmetální a další 

požadavky na výrobky.

V roce 2016 ČOI dozorovala zejména dodržování:

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

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

 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky

 zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání 
na trh

 zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu

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

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

 zákona č. 477/2001 Sb., o obalech

 zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách

 zákona č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

 zákona č. 185/2001 sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů

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

 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti 
a financování terorismu

 zákona č. 73/2012 Sb., o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných 
skleníkových plynech

 zákona č. 247/2006 Sb., o omezení provozu zastaváren a některých jiných provozoven 
v noční době

 zákona č. 206/2015 Sb., o pyrotechnice

 zákona č. 226/2013 Sb., o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

 zákona č. 259/2014 Sb., o prekurzorech výbušnin

 přímo účinného nařízení EP a R /EU) 305/2011, kterým se stanoví harmonizované 
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS
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 dalších právních předpisů náležejících do její dozorové působnosti.

Nejdůležitější procesní předpisy upravující postup ČOI

 zákon č. 255/2012 Sb., o státní kontrole (kontrolní řád)

 zákon č. 500/2004 Sb., správní řád

 nařízení EP a Rady 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 EP a Rady č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad 
trhem týkající se uvádění výrobků na trh.

pozn. všechny právní předpisy v platném znění

Kontrolní činnost byla realizována podle schváleného Plánu projektů pro rok 2016. Plán projektů 

obsahoval projekty zaměřené na ochranu práv a právem chráněných zájmů spotřebitelů, 

kontrolu plnění technických požadavků na výrobky, a projekty zaměřené na ochranu fiskálních 

zájmů státu a životního prostředí.

V rámci ochrany práv spotřebitelů byly realizovány především projekty a kontrolní akce 

zaměřené na ochranu bezpečnosti a majetku spotřebitelů a jejich ekonomických zájmů. Zvláštní 

pozornost byla věnována, tak jako v minulém roce, kontrole dodržování zákazu užívání nekalých 

obchodních praktik. Veškeré aktivity ČOI směřovaly k zajištění stejné úrovně ochrany 

spotřebitele a oprávněného zájmu (zdraví nebo bezpečnosti osob, majetku nebo životního 

prostředí) v rámci vnitřního trhu EU. V oblasti výrobků určených spotřebiteli, byla kontrolní 

činnost zaměřena především na výrobky z třetích zemí. Jednalo se zejména o hračky a výrobky 

pro děti. Dále pak byly předmětem kontroly stavební výrobky, elektrická zařízení nízkého napětí, 

spotřebiče plynných paliv a další výrobky, které mohou ve zvýšení míře ohrozit oprávněný 

zájem. 

V návaznosti na výstražný systém RAPEX prováděla ČOI monitorování trhu, za účelem omezení 

výskytu nebezpečných výrobků oznámených do tohoto systému jinými členskými státy EU. 

Současně ČOI aktivně vyhledávala výrobky, které by mohly představovat potenciální riziko pro 

spotřebitele. ČOI předala kontaktnímu bodu RAPEX na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR 

(dále též „MPO“) podle Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2001/95/ES, o obecné 

bezpečnosti výrobků (dále jen „GPSD“), za rok 2016 24 návrhů oznámení o nebezpečných 

spotřebitelských výrobcích (dále jen „notifikací“). Z tohoto počtu bylo 16 návrhů notifikací podle 

čl. 12 GPSD – vážné riziko, 3 návrhy oznámení pro informaci (např.: notifikace splňující 

požadavky pro oznámení dle čl. 12, ale identifikace oznamujícího výrobku není dostatečná) 

a 5 návrhů notifikací podle čl. 11 GPSD – jiné než vážné riziko. Evropská komise v roce 2016 

vydala celkem 1 795 notifikací podle čl. 12 GPSD. Z tohoto počtu notifikací bylo ČOI od MPO 

adresováno celkem 931 notifikací podle čl. 12 GPSD.

V rámci evropské spolupráce byla v roce 2016 ČOI zapojena či se zapojila do 11 dozorových 

výrobkových projektů, z toho 8 projektů (bezpečnostní dětské zábrany, akustické hračky, ruční 

nářadí I. – úhlové brusky, ruční nářadí II. – kotoučové pily, LED a CFL žárovky, plastové hračky, 

zařízení dětských hřišť, elektrické spotřebiče – mixéry, ruční šlehače a topinkovače) 
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zaměřených zejména na bezpečnost výrobků, bylo koordinováno evropským sdružením 

PROSAFE a spolufinancováno Evropskou komisí. Další 2 projekty byly zaměřené na dodržování 

požadavků na vařiče a varné panely pro použití v karavanech, obytných přívěsech a rekreačních 

plavidlech, které spadají pod směrnicí o spotřebičích plynných paliv, a na kontroly oken, které 

spadají pod nařízení o stavebních výrobcích. Tyto 2 dozorové výrobkové projekty byly 

organizovány pracovními skupinami pro administrativní spolupráci (ADCO). V roce 2016 byl 

ukončen projekt zaměřený na kontroly měřidel realizovaný v rámci pracovní skupiny č. 5 pro 

dozor v metrologii (WELMEC). 

ČOI v roce 2016 i nadále rozvíjela spolupráci v pracovních skupinách pro administrativní 

spolupráci (ADCO) pod jednotlivými směrnicemi Nového přístupu, resp. Nového legislativního 

rámce. ČOI spolupracovala s ÚNMZ na twinningovém projektu pro srbskou delegaci přednáškou 

se zaměřením na stavební dozor a dohled v oblasti bezpečnosti hraček a s AMSP ČR – Asociací 

malých a středních podniků a živnostníků ČR vystoupením v rámci programu projektu „Posílení 

kapacit při liberalizaci obchodu a při přístupu na trh EU“ pro moldavskou delegaci.

Kontrolní činnost ČOI byla i v roce 2016, mimo jiné, zaměřena na ochranu fiskálních zájmů státu, 
tj. na eliminaci daňových úniků. Jednalo se zejména o projekty, v jejichž průběhu byla zaměřena 
pozornost inspektorů na kontrolu dodržování vybraných ustanovení zákona č. 353/2003 Sb., o 
spotřební dani, zákona č. 307/2013 Sb., o povinném značení lihu a zákona č. 253/2008 Sb., o 
některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu. 

ČOI se v průběhu roku 2016 zúčastnila, spolu s dalšími dozorovými orgány, mimořádné 
celorepublikové kontrolní akce, která byla rozdělena do dvou etap, a byla zaměřena na ověření 
dodržování právních předpisů upravujících nabídku a prodej alkoholických nápojů 
spotřebitelům, zejména dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů mladistvým a dětem 

Environmentální problematika byla obsažena v projektech týkajících se plnění požadavků 

zákona o obalech, o ovzduší, o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot. 

V průběhu roku se ČOI musela vypořádat s novou legislativou, která nabyla v roce 

2016 účinnosti. Jednalo se zejména o zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 

výrobků při jejich dodávání na trh, zákon č. 223/2016 Sb., o prodejní době v maloobchodě a 

velkoobchodě a zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru. 

ČOI v roce 2016 provedla celkem 33 255 kontrol, z nichž ve 42,66 % (14 185 kontrol) byly 

zjištěny nedostatky. V rámci provedených kontrol bylo při 30 455 kontrolách ověřováno 

dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a nedostatky byly zjištěny v 11 894 

případech tj. 39,05 %. Dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

výrobky bylo ověřováno při 5 754 kontrolách, při kterých byly zjištěny nedostatky v 1 496 

případech tj. 26 %. Při 2 365 kontrolách pak bylo ověřováno dodržování zákona č. 102/2001 

Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Nedostatky byly zjištěny ve 120 případech tj. 5,07 %. 

Celkový počet pokut, které v roce 2016 nabyly právní moci, byl 13 862. Hodnota těchto pokut 

dosáhla 113 047 200 Kč.

V roce 2016 bylo přijato celkem 22 080 podání. Z toho počtu bylo jako oprávněná nebo částečně 

oprávněná vyhodnoceno 2 211 podání, tedy 10,01 %.

V roce 2016 bylo posuzováno celkem, mimo pohonné hmoty, 301 vzorků výrobků, z nichž k 31. 

12. 2016 bylo vyhodnoceno 151 jako nevyhovujících legislativním požadavkům, 87 odebraných 

a zkoušených vzorků vyhovělo legislativním požadavkům. 63 vzorků je dosud ve zkušebnách 

nebo probíhá posouzení v rámci inspektorátů.
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V rámci kontroly jakosti pohonných hmot pak bylo odebráno celkem 2 549 vzorků pohonných 

hmot (automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG, Etanolu E85, FAME a směsného 

paliva). Jakostním požadavkům stanoveným příslušnými technickými normami nevyhovělo 

celkem 28 vzorků, což představuje 1,1 % z celkového počtu odebraných vzorků.

V souvislosti s činností Evropského spotřebitelského centra (dále též „ESC“) v rámci ČOI se 
organizace zabývala rovněž i řešením problematiky přeshraničních spotřebitelských sporů. 
V roce 2016 zaznamenalo české ESC celkově 1117 kontaktů se spotřebiteli, což znamená 10
% nárůst počtu oproti předchozímu roku, přičemž zaznamenalo 10% nárůst počtu případů, 
v nichž spotřebitelům přímo pomáhalo smírnou mimosoudní cestou řešit jejich spotřebitelské 
spory s obchodníky z jiných zemí EU, Norska a Islandu. Takových případů bylo 745. Kromě 
přímé asistence spotřebitelům a informačně-poradenské činnosti v oblasti spotřebitelských práv 
na evropském trhu se ESC ve spolupráci se zahraničními partnery v uvedených zemích (síť 
ESC) věnovalo rovněž řadě aktivit ve prospěch posílení informovanosti spotřebitelů o jejich 
právech na vnitřním trhu EU, jako byla například účast na veletrzích cestovního ruchu, vydání 
nové brožurky o právech spotřebitelů v rámci zájezdů a ubytovacích služeb, reedice brožur 
týkajících se práv spotřebitelů při nákupu zboží či využívání služeb v zahraničí a v letecké 
dopravě, přednášky univerzitním studentům a žákům středních škol apod.
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II. Plnění příjmů

Příjmy pro rok 2016 byly stanoveny na částku 43 000 tis. Kč. V průběhu roku 2016 byly 
navýšeny o 18 000 tis. Kč, a to rozpočtovým opatřením č. 9 k 12. prosinci 2016, , na 
konečných 61 000 tis. Kč. Tato částka byla překročena o 23 442 tis. Kč, to znamená, že 
příjmy byly splněny na 138% konečného rozpočtu, kdy celkové příjmy činily 84 442 tis. Kč. 
V porovnání s rokem 2015 (74 039 tis. Kč) byly příjmy ve sledovaném roce vyšší o 10 403
tis. Kč.

Nejvýznamnější položku v příjmové části rozpočtu tvořily přijaté sankční platby za pokuty 
uložené jak formou příkazů vydaných na místě, tak i příkazů a rozhodnutí vydaných ve 
správním řízení (vedených na inspektorátech). Výše přijatých pokut činila 65 346 tis. Kč. Ve 
srovnání s rokem 2015 (58 102 tis. Kč) došlo k nárůstu o 7 244 tis. Kč.

Další významnou položku příjmové části představovaly příjmy za náhrady nákladů řízení ve 
smyslu ust. § 79 odst. 8 správního řádu, ve výši 12 628 tis. Kč (RP 2324 2), což představuje 
ve srovnání s rokem 2015 (10 595 tis. Kč) nárůst o 2 033 tis. Kč.

Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly 
požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2016 plněny ve 
výši 1 099 tis. Kč (RP 2324 1) Náhrady za zničená falza a skladování falz (RP 2324 3) byly 
ve výši 157 tis. Kč. Přefakturace za nákup vzorků činila 19 tis. Kč (RP 2324 5).

Příjmy z pronájmu majetku (RP 2132 0) činily 302 tis. Kč. Daňové příjmy (RP 1361) činily 
24 tis. Kč. 

Příjmy z prodeje investičního majetku (RP 3113 1) činily 470 tis. Kč. A ostatní nedaňové 
příjmy (RP 23xx) činily 14 365 tis. Kč.

Z rezervního fondu bylo celkem převedeno 3 334 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.

Příjmy k 31. 12. 2016 v Kč

Súč Pol. Aúč Popis
rozpočet roční %

upravený plnění plnění

222 1361 daňové příjmy 0,00 24 380,00

1361 celkem 0,00 24 380,00 0,00 %

222 2111 1 příjmy za poskytnutí informací 700 000,00 3 045,00

2111 celkem 700 000,00 3 045,00 0,43 %

222 2132 0 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a částí 500 000,00 302 057,52

2132 celkem 500 000,00 302 057,52 60,41 %

222 2141 0 příjmy z úroků 20 000,00 0

222 2141 celkem příjmy z úroků 20 000,00 0 7,29 %

21 celkem
příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým 
vztahem

1 220 000,00 329 482,52 27,00  %

222 2212 0 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení 51 780 000,00 65 317 350,00 126,14%

222 2212 2 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení 0,00 28 728,00 0,00%
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2212 celkem sankční platby přijaté od jiných subjektů 51 780 000,00 65 346 078,00 126,19 %

222 2310 0 příjmy z prodeje neinvestičního majetku 0,00 5 260,00 0,00%

2310 celkem příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku 0,00 5 260,00 0,00%

222 2322 0 přijaté pojistné náhrady 0,00 7 051,00 0,00%

2322 celkem přijaté pojistné náhrady 0,00 7 051,00 0,00%

222 2324 0 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-předchozí roky 8 000 000,00 404 300,80 5,05 %

222 2324 1 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-refundace rozborů 0,00 1 099 635,07 0,00%

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

0,00 12 628 500,00 0,00%

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

0,00 157 831,00 0,00%

222 2324 4 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- škody 0,00 22 669,00 0,00%

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

0,00 19 910,50 0,00%

2324 celkem přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000 000,00 14 332 846,37 179,16 %

222 2328 0 neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00%

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

2328 celkem neidentifikované příjmy 0,00 0,00 0,00%

222 2329 0 j.n. ostatní nedaňové příjmy-jistoty 0,00 16 089,00 0,00%

222 2329 1 j.n. ostatní nedaňové příjmy-úroky z prodlení, soudní výlohy 0,00 4 313,46 0,00%

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

2329 celkem ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 20 520,46 0,00%

23 celkem
příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové 
příjmy

8 000 000,00 14 360 417,83 179,50 %

222 3113 1 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 470 640,00 0,00%

3113 celkem příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku 0,00 470 640,00 0,00%

31 celkem kapitálové příjmy 0,00 470 640,00 0,00%

222 4132 0 převody z ostatních vlastních fondů - (cz-6ol5) 0,00 595 318,00 0,00%

4132 celkem převody ostatních vlastních fondů 0,00 595 318,00 0,00%

222 4135 0 převody z fondu organizačních složek státu 0,00 3 334 852,36 0,00%

4135 celkem převody z rezervních fondů OSS 0,00 3 334 852,36 0,00%

41 neinvestiční přijaté transfery 0,00 3 930 170,36 0,00%

Celkem 61 000 000,00 84 442 048,71 138,43 %
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III. Vyhodnocení efektivnosti neinvestičních a 
investičních výdajů k upravenému rozpočtu 
2016 a ke skutečnosti r. 2016

Schválený rozpočet výdajů pro rok 2016 byl stanoven ve výši 351 556 tis. Kč. Z toho věcné 
výdaje činily 102 710 tis. Kč a investiční výdaje činily 12 700 tis. Kč. Upravený rozpočet byl 
ve výši 356 315 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 327 320 tis. Kč, tj. 91,86 % upraveného 
rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 372 195 tis. Kč, to znamená čerpání z rezervního 
fondu ve výši 3 334 tis. Kč, zapojením do příjmů přes účet přijatých dotací a nespotřebované 
výdaje ve výši 12 544 tis. Kč. 

V roce 2016 činila skutečnost výdajů 327 320 tis. Kč. Došlo tedy k nárůstu výdajů o 33 575 
tis. Kč oproti předchozímu roku (r. 2015 – skutečnost činila 293 745 tis. Kč).

V roce 2016 ČOI na účet rezervního fondu organizace obdržela 3 540 tis. Kč, zapojeno do 
příjmů bylo 3 334 tis. Kč. Reálně vyčerpáno bylo 3 328 tis. Kč, zejména na úhradu nákladů 
spojených s činností ESC a na granty hrazené ze zdrojů Evropské unie (dále jen „EU“). 
Konečný zůstatek fondu k 31. 12. 2016 byl ve výši 1 641 tis. Kč.

Mzdové prostředky byly čerpány celkem ve výši 174 578 tis. Kč, tj. byly čerpány na 
97,99 % konečného rozpočtu. Z toho upravený rozpočet na platy zaměstnanců (RP 50 11) 
byl stanoven ve výši 8 412 tis. Kč (včetně navýšení tarifů rozpočtovým opatřením č. 8), 
skutečné čerpání na platy zaměstnanců činilo 8 412 tis. Kč. Z toho dále upravený rozpočet 
na platy státních zaměstnanců (RP 5013) byl stanoven ve výši 163 525 tis. Kč (včetně 
navýšení tarifů rozpočtovým opatřením č. 8), skutečné čerpání na platy státních 
zaměstnanců činilo 164 134 tis. Kč (včetně zapojení rezervního fondu na platy pracovníků 
ESC).

Pro ostatní platby za provedenou práci byl upravený rozpočet ve výši 3 376 tis. Kč, vykázané 
čerpání ve výši 2 032 tis. Kč (jednalo se pouze o ostatní osobní výdaje, včetně zapojení 
rezervního fondu).  Odstupné v roce 2016 vyplaceno nebylo. 

Čerpání věcných výdajů činilo 69,86 % ke konečnému rozpočtu.

Konečný rozpočet věcných výdajů byl stanoven ve výši 111 008 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání 
činilo 77 548 tis. Kč.

Konečný rozpočet byl hrazen převodem finančních prostředků z rezervního fondu na 
úhradu nákladů na provoz ESC a grantů spolufinancovaných z EU v celkové hodnotě 3 328
tis. Kč včetně převodu do FKSP 15 tis. Kč (RP 5342).

Za náhrady prohraných soudních sporů z minulých let bylo v roce 2016 (5051) vyplaceno 
1 298 tis. Kč, a to včetně čerpání NN. Odhad celkové výše náhrad ze soudních sporů 
představuje částku 35 000 tis. Kč. Tato částka se zvyšuje s ohledem na délku trvání sporů 
o úroky. Vzhledem k tomu, že soudní spory se vedou již od roku 2007 a v roce 2016 byla 
výše náhrad nízká, zvyšuje se pravděpodobnost ukončení soudních sporů a z nich 
vyplývajících náhrad s každým dalším rokem. Je velmi reálné, že v roce 2017 vznikne 
okamžitá potřeba uhrazení těchto náhrad, a protože v případě refundace náhrad na základě 
žádosti o navýšení rozpočtu není reálné dodržet lhůtu stanovenou soudem pro úhradu 
náhrady, převedli jsme všechny nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu roku 2016 do RP 
5051, ze které budeme schopni ve stanovených lhůtách hradit náhrady ze soudních sporů 
a s nimi související výdaje, jako jsou pojistné na sociální zabezpečení 5031, pojistné na
zdravotní pojištění 5032 a 5141 úroky vlastní, aniž bychom požadovali refundace.

Na nákup majetku celkem a materiálu celkem (RP 513x) bylo čerpáno 73,49 % 
upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 10 366 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 
7 498 tis. Kč. Oproti roku 2015 (6 295 tis. Kč) došlo na tomto seskupení položek k nárůstu 
o 1 203 tis. Kč.
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Z toho na nákup ochranných pomůcek (dle interní směrnice ČOI) bylo čerpáno 49 tis. Kč, 
jednalo se o montérky, pracovní obuv a rukavice.

Na knihy, učební pomůcky a tisk bylo vydáno celkem 119 tis. Kč.

Drobný dlouhodobý majetek byl pořízen (RP 5137) v hodnotě 5 630 tis. Kč. Jednalo se o 
majetek v hodnotě od 300 Kč do 20 000 Kč za kus (majetek sledovaný dle vnitřní směrnice 
ČOI). Nakoupen byl nábytek pro vybavení nového oddělení ADR a rovněž pro jednotlivé 
regionální inspektoráty. Dále pak vybavení hardwarovou technikou (stolní PC 153 tis., 
monitory 48 tis., tiskárny 17 tis., notebooky 2 733 tis., portreplikátory 72 tis., čipové karty 2 
tis., routery 16 tis, aj.) rovněž pro nové oddělení ADR a v rámci pravidelné obnovy, skenery 
a skartovačky, dále pak stolní telefony a mobilní telefony,  zejména pro nové pracovníky 
oddělení ADR. Byly pořízeny přívěsné vozíky a laserové měřiče pro potřeby vykonávání 
kontrol např. u sypkých a stavebních materiálů. Pro účely výkonu kontrol na předváděcích 
akcích byly pořízeny speciální brýle a propisky s detekcí pohybu.

Nákup materiálu jinde nezařazený, byl čerpán ve výši 1 534 tis. Kč, v roce 2015 bylo 
čerpání 2 061 tis. Kč, to představuje nárůst o 527 tis. Kč. Výdaje na nákup kancelářských 
potřeb a materiálu byly ve výši 811 tis. Kč (včetně zapojení rezervního fondu), materiál pro 
služební auta byl čerpán ve výši 57 tis. Kč, nádobí bylo nakoupeno za 18 tis. Kč, čistící 
a úklidové prostředky za 106 tis. Kč, na vzorkovnice za 157 tis. Kč, nákup materiálu pro 
objekty činil 136 tis. Kč. Na nákup tonerů bylo vydáno celkem 387 tis. Kč a za drobný 
materiál ICT bylo vydáno 8 tis. Kč.

Úroky a ostatní finanční výdaje činily v roce 2016 celkem 392 tis. Kč a jednalo se zejména 
o úroky k náhradám platů. Kurzové ztráty činily 52 tis. Kč.

Nákup vody, paliv a energie - zde byl upravený rozpočet stanoven ve výši 3 876 tis. Kč, 
přičemž skutečné čerpání činilo 2 136 tis. Kč. Oproti roku 2015 (2 632 tis. Kč) došlo k úspoře 
o 496 tis. Kč. Za vodu bylo vyčerpáno 300 tis. Kč, za teplo 1 096 tis. Kč, za plyn 291 tis. Kč 
a za elektrickou energii 448 tis. Kč. Úspora byla způsobena centrálním výběrem dodavatelů 
energií, kdy byla vysoutěžena nižší cena. V roce 2017 naopak očekáváme nárůst, zejména 
u spotřeby elektrické energie. Důvodem je odstraňování následků havárie vody v budově 
regionálního inspektorátu v Brně, ke které došlo v závěru roku 2016 a kde provádíme 
nezbytné vysoušení objektu elektrickými vysoušeči.

Pohonné hmoty a maziva byly v roce 2016 čerpány ve výši 1 490 tis. Kč. Oproti roku 2015, 
kde tyto náklady činily 1 642 tis. Kč, to je pokles o 152 tis. Kč. Úspora je způsobena 
přechodnými poklesy ceny pohonných hmot.

Nákup služeb - upravený rozpočet byl čerpán na 83,28 %. Celková výše upraveného 
rozpočtu byla 56 948 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 60 820 tis. Kč a čerpání bylo ve 
výši 47 828 tis. Kč. 

Služby pošt činily 535 tis. Kč. Služby telekomunikací a radiokomunikací činily 1 869 tis. Kč,
z těchto služeb činily výdaje na pevné linky 236 tis. Kč, na internet 69 tis. Kč, na mobily 518
tis. Kč a na datové služby 1 037 tis. Kč.

Služby peněžních ústavů byly čerpány v celkové výši 113 tis. Kč (nebylo hrazeno v letošním 
roce flotilové pojistné, protože nová pojistná smlouva nabyla účinnosti až 1.1.2017, tzn. 
pojistné ve výši cca 420 tis. Kč bude hrazeno až z rozpočtu 2017). Na nájemné bylo 
vynaloženo celkem 366 tis. Kč (počínaje rokem 2017 dojde k razantnímu navýšení této 
položky v souvislosti se stěhováním regionálního inspektorátu v Hradci Králové do nových 
pronajatých prostor). Na konzultační, poradenské a právní služby bylo ve sledovaném roce 
vydáno 53 tis. Kč.

Na školení a vzdělávání zaměstnanců bylo v roce 2016 vynaloženo celkem 1 120 tis. Kč,
z toho na zvyšování odborné kvalifikace a ostatní odborné kurzy a semináře 847 tis. Kč a na 
výuku cizích jazyků 273 tis. Kč. Vzdělávání zaměstnanců ČOI bylo opět zaměřeno zejména 
na zvyšování odborné kvalifikace kontrolních pracovníků a proškolení ostatních odborných 
pracovníků z důvodů legislativních změn. A dále na zlepšení jazykové vybavenosti 
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pracovníků, která je základní podmínkou pro úspěšný dozor nad jednotným trhem EU vč. 
spolupráce s ostatními dozorovými orgány členských zemí EU.

Na služby zpracování dat (RP 5168) a služby související s informačními a komunikačními 
technologiemi bylo vynaloženo celkem 10 303 tis. Kč (včetně čerpání NN).  V této částce 
jsou obsaženy jak služby související se SW (paušální poplatky za podporu provozovaných 
SW – ODYSEA, EIS JASU, Mercurius, GINIS, ASPI, servisní podpora telefonní ústředny, 
dále pak služby za programovací práce, aktualizace a programové úpravy, konzultace 
k programům, dále sem patří služby související s HW - podpora tiskáren.

Na nákup služeb jinde nezařazených bylo čerpání v roce 2016 ve výši 33 047 tis. Kč. 
Z toho na stravování zaměstnanců bylo čerpáno 1 998 tis. Kč, na úklid 554 tis. Kč, na 
ostrahu 688 tis. Kč, na služby výrobní povahy 40 tis. Kč, na zničení falz 41 tis. Kč, na data
z médií 458 tis. Kč (tato RP narostla v souvislosti s novými rozpočtovými pravidly, kdy jsou 
v této RP obsaženy rovněž platby za elektronické normy, které využívá v ČOI zejména 
Odbor metodiky a podpory kontroly), na služby nevýrobní povahy 571 tis. Kč, na zdravotní 
péči 210 tis. Kč, na revize v objektech 275 tis. Kč, za odvoz odpadu 181 tis. Kč, na platby 
za dokumentace a programy (5169 11) 285 tis. Kč včetně čerpání NN (byla pořízena 
bezpečnostní analýza objektu sídla ČOI, studie stavebních úprav v Brně, projektová 
dokumentace pro opravu střechy v Hradci Králové, projektová dokumentace pro sanaci
teras v Praze, studie využitelnosti podkroví v Plzni), na platby za rozbory vzorků PHM 25 
882 tis. Kč, za platby ostatních rozborů 1 672 tis. Kč, na poplatky za TV a rozhlas 9 tis. Kč, 
na servis výtahů 54 tis. Kč, na technické prohlídky osobních aut 43 tis. Kč, na ostatní 
poplatky k CCS kartám (5169 23) 35 tis. Kč.

Pro ostatní nákupy byl konečný rozpočet ve výši 23 992 tis. Kč, čerpání činilo 16 548 tis. 
Kč. Primárně byly čerpány nespotřebované nákupy z roku 2015 ve výši 3 336 tis. Kč a byl 
využit rezervní fond ve výši 305 tis. Kč, a to zejména na opravy objektů jak regionálních 
inspektorátů, tak ústředí v Praze. 

Celkem na opravy a údržbu objektů bylo vynaloženo 10 671 tis. Kč, a to včetně čerpání NN 
a rezervního fondu. Největší položku činily náklady na opravy budovy, ve které sídlí ústřední 
inspektorát v Praze, a to 2 957 tis. Kč (oprava garážových vrat, malířské a podlahářské 
práce, havarijní opravy dešťových svodů, havarijní opravy odpadů, oprava pochozí 
terasy/střechy garáží). Velkou položku činily náklady na opravy v budově regionálního 
inspektorátu v Brně (důsledek havárie vody a nutnost sanace suterénních prostor – etapaI.), 
a to ve výši 1 631 tis. Kč. Další významnou částku činily opravy v budově regionálního 
inspektorátu v Ostravě (oprava garážových vrat, svítidel, výtahu, elektrického vrátného, 
výměna koberců), a to ve výši 1 490 tis. Kč. Rovněž na opravy sídla regionálního 
inspektorátu v Plzni bylo vynaloženo 387 tis. Kč (oprava dlažeb, havarijní oprava odpadů a
vodoinstalace, sanace omítek v průjezdu, sanace sklepa, oprava vjezdových vrat, výměna 
dveří a kování). V objektu v Ústí nad Labem bylo do oprav vloženo 1 925 tis. Kč (oprava 
příčky, malířské a podlahářské práce, havarijní oprava střechy, oprava koupelny a WC, 
oprava parkovacích ploch). 

Opravy strojů a zařízení DHM byly ve výši 96 tis. Kč (5171 03) a jednalo se zejména o 
opravu EZS v Ostravě a dále opravy telefonních ústředen aj. Na opravy a údržbu služebních 
aut bylo čerpáno 593 tis. Kč. 

Na programové vybavení (5172) bylo čerpáno cca 50 tis. Kč, zejména na speciální SW pro 
nevidomé v souvislosti s nástupem nevidomé zaměstnankyně (hlasová syntéza, odečítač 
hlasu, operační systém, funkčnost pro nevidomé). 

Za náklady vnějšího řízení, tedy „útratenky“ nutné pro výkon činnosti inspektorů v terénu bylo 
vynaloženo 174 tis. Kč. 

Upravený rozpočet výdajů na cestovné (5173) byl stanoven ve výši 5 807 tis. Kč (bez útratenek), 
a konečný rozpočet byl 7 623 tis. Kč (bez útratenek, ale včetně zapojení rezervního fondu)
celkové čerpání v roce 2016 bylo ve výši 4 731 tis. Kč (bez útratenek, ale včetně čerpání 
rezervního fondu). Z toho činilo jízdné 753 tis. Kč, stravné 2 623 tis. Kč, nocležné 240 tis. 



~ 12 ~

Kč, zahraniční cestovné činilo 929 tis. Kč (včetně zapojení rezervního fondu) a pojištění 
zahraničních cest činilo 5 tis. Kč.

Náklady na pohoštění byly čerpány na 94,99 % upraveného rozpočtu a celkově v roce 2016
bylo čerpáno 382 tis. Kč. Dary v roce 2016 byly čerpány ve výši 29 tis. Kč.

Účastnické poplatky na konference byly čerpány ve výši 3 tis. Kč, jednalo se o konference 
EU.

Výdaje související s neinvestičními nákupy (5199) dosáhly v roce 2016 výše 474 tis. Kč 
a byly čerpány na 61,12 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o platby za vzorky, 
které vyhověly kontrole a rovněž platby za „odčepy“ PHM.

Zaplacené sankce žádné nebyly. 

Náhrady (5192 00 a 01) za soudní řízení a svědečné činily 379 tis. Kč. 

Náhrady za odškodnění pracovních úrazů (5192 549) činily 62 tis. Kč.

Platby daní, poplatků (5362) a úhrady sankcí jiným rozpočtům (5363) byly čerpány ve 
výši 154 tis. Kč. Z toho 60 tis. Kč (5363) činil odvod za porušení rozpočtové kázně včetně 
penále a 88 tis. Kč (5362) představovaly dálniční známky tuzemské a daň z nemovitosti.

Náhrady mezd v době nemoci byly v roce 2016 (5424) vyplaceny ve výši 900 tis. Kč.

Rozpočet výdajů pro rok 2016

k 31.12.2016 Final schválený rozpočet konečný celkové čerpání čerpání

rozpočet po změnách rozpočet čerpání 
k 

upravenému
ke 

konečnému

rozpočtu rozpočtu rozpočtu

   v Kč    v Kč    v Kč    v Kč v %    v %

Nedaňové a kapitálové příjmy

136 - Příjmy daňové 0,00 0,00 0,00 24 380,00 0,00% 0,00%

211 - Příjmy z vlastní činnosti 700 000,00 700 000,00 700 000,00 3 045,00 0,44% 0,44%

213 - Příjmy z pronájmu majetku 500 000,00 500 000,00 500 000,00 302 057,52 60,41% 60,41%

214 - Příjmy z úroků 20 000,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00% 0,00%

221 - Přijaté sankční platby 33 780 000,00 51 780 000,00 51 780 000,00 65 346 078,00 126,20% 126,20%
231 - Příjmy z prodeje neinvest. 
majetku 0,00 0,00 0,00 5 260,00 0,00% 0,00%

232 - Ostatní nedaňové příjmy 8 000 000,00 8 000 000,00 8 000 000,00 14 360 417,83 179,51% 179,51%
311 - Příjmy z prodeje investičního 
majetku 0,00 0,00 0,00 470 640,00 0,00% 0,00%
4132- Převody z ostatních vlastních 
fondů 0,00 0,00 0,00 595 318,00 0,00% 0,00%
4135 - Převody rezervních fondů IK 
2504601 0,00 0,00 0,00 3 334 852,36 0,00% 0,00%

Příjmy celkem 43 000 000,00 61 000 000,00 61 000 000,00 84 442 048,71 138,43% 138,43%

Běžné výdaje
501 - 502 Platy zaměstnanců a ostatní platby 
za pr.práci 174 314 581,00 175 314 581,00 178 153 072,00 174 578 909,00 99,58% 97,99%

z toho  5011 Platy zaměstnanců               8 212 611,00 8 412 611,00 8 412 611,00 8 412 611,00 100,00% 100,00%

5011 Platy IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5011 Platy IK 41 00000 0,00 0,00 2 134 722,00 0,00 0,00% 0,00%
           5013 Platy státních 
zaměstnanců 162 725 808,00

163 525 
808,00 163 525 808,00 163 515 160,00 99,99% 99,99%

5013 platy IK 2504601 0,00 0,00 619 111,00 619 111,00 0,00% 100,00%

           5021 Ostatní osobní výdaje            3 376 162,00 3 376 162,00 3 376 162,00 1 947 369,00 57,68% 57,68%
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5021 Ostatní os. Výdaje IK 41 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5021 Ostatní os. Výdaje IK 2504601 0,00 0,00 84 658,00 84 658,00 0,00% 100,00%

           5024 Odstupné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

5024 Odstupné IK 41 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

           502 mezisoučet celkem 3 376 162,00 3 376 162,00 3 460 820,00 2 032 027,00 60,19% 58,72%

5051 Náhrady mezd 0,00 3 993 000,00 3 993 000,00 1 220 998,00 30,58% 30,58%

5051 Náhrady mezd IK 41 00000 0,00 0,00 77 040,00 77 040,00 0,00% 100,00%
503 Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 59 266 956,00 60 047 956,00 60 268 855,00 60 265 955,00 100,36% 100,00%
z toho 5031 Pojistné na sociální 
zabezpečení 43 578 645,00 44 152 645,00 44 152 645,00 44 150 703,00 100,00% 100,00%

5031 Pojistné na soc. zab. IK 2504601 0,00 0,00 162 429,00 162 429,00 0,00% 100,00%
5031 Pojistné na soc. zab. IK 41 
00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
          5032 Pojistné na zdravotní 
pojištění      15 688 311,00 15 895 311,00 15 895 311,00 15 894 353,00 99,99% 99,99%
5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 
2504601 0,00 0,00 58 470,00 58 470,00 0,00% 100,00%
5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 41 
00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

50 celkem 233 581 537,00
239 355 
537,00 242 491 967,00 236 142 902,00 98,66% 97,38%

513 - Nákup materiálu 5 942 000,00 10 203 388,36 10 366 060,97 7 498 320,25 73,49% 72,34%

5131 Potraviny 0,00 2 000,00 2 000,00 1 359,00 67,95% 67,95%

z toho 5132 Ochranné pomůcky 70 000,00 55 002,00 55 002,00 49 676,00 90,32% 90,32%
          5136 Knihy, učební pomůcky a 
tisk 653 000,00 267 700,00 267 700,00 119 006,00 44,45% 44,45%
5136 Knihy,učební pomůcky IK 
2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
          5137 Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek 3 000 000,00 7 433 913,01 7 433 913,01 5 630 698,06 75,74% 75,74%

          5137 Drobný dlouhodobý 
hmotný majetek IK 2504601 0,00 0,00 717,50 717,50 0,00% 100,00%

          5139 Nákup materiálu j.n. 2 219 000,00 2 444 773,35 2 444 773,35 1 534 908,58 62,78% 62,78%
          5139 Nákup materiálu j.n. IK 
2504601 0,00 0,00 161 955,11 161 955,11 0,00% 100,00%
514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 
real.kurz.ztráty 91 000,00 623 900,00 623 900,00 445 150,94 71,35% 71,35%

z toho 5141 - úroky vlastní 56 000,00 571 000,00 571 000,00 392 281,00 68,70% 68,70%

         5142 real.kurz.ztráty 35 000,00 52 900,00 52 900,00 52 869,94 99,94% 99,94%

         5142 real.kurz.ztráty IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

515 - Nákup vody, paliv a energie 5 782 400,00 6 260 000,00 6 260 000,00 3 627 143,81 57,94% 57,94%

z toho 5151 Voda 297 000,00 635 000,00 635 000,00 300 242,07 47,28% 47,28%

          5152 Pára 1 676 000,00 1 460 000,00 1 460 000,00 1 096 407,71 75,10% 75,10%

          5153 Plyn 629 000,00 735 000,00 735 000,00 291 582,65 39,67% 39,67%

          5154 Elektrická energie 896 400,00 1 046 000,00 1 046 000,00 448 755,74 42,90% 42,90%

          5156 Pohonné hmoty a maziva 2 284 000,00 2 384 000,00 2 384 000,00 1 490 155,64 62,51% 62,51%

          5157 Teplá voda 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

516 - Nákup služeb 73 537 206,00 56 948 203,54 60 820 658,97 47 428 691,49 83,28% 77,98%

z toho 5161 Služby pošt 532 000,00 592 000,00 592 000,00 535 334,00 90,43% 90,43%
          5162 Služby telekomunikací a  
radiokom. 2 905 000,00 2 352 100,00 2 352 100,00 1 869 632,18 79,49% 79,49%
          5162 Služby telekom. a 
radiokom. IK 2504601 0,00 0,00 3 718,38 3 718,38 0,00% 100,00%
          5163 Služby peněžních ústavů a 
pojistné 823 000,00 560 000,00 560 000,00 113 277,31 20,23% 20,23%

          5164 Nájemné 541 000,00 647 000,00 647 000,00 366 655,00 56,67% 56,67%
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          5166 Konzultační, poradenské a 
práv. sl. 1 000 000,00 727 498,00 727 498,00 53 998,00 7,42% 7,42%
5166 Konzult, porad, a práv. sl. IK 41 
00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
          5167 Služby, školení a 
vzdělávání 800 000,00 1 500 000,00 1 500 000,00 1 120 131,35 74,68% 74,68%
5167 služby,školení a vzděláv. IK 
2504601 0,00 0,00 14 807,65 14 807,65 0,00% 0,00%

          5168 Služby zpracování dat 0,00 12 286 320,54 12 286 320,54 9 177 196,24 74,69% 74,69%
5168 Služby zpracování dat IK 41 
00000 0,00 0,00 3 473 765,03 1 126 663,15 0,00% 32,43%
          5169 Nákup sl.j.n.(stravování, 
tisk.práce) 66 936 206,00 38 283 285,00 38 283 285,00 32 671 308,63 85,34% 85,34%

5169 Nákup sl. J.n. IK 2504601 0,00 0,00 254 969,60 254 969,60 0,00% 100,00%

5169 Nákup sl. J.n. IK 41 00000 0,00 0,00 125 194,77 121 000,00 0,00% 96,65%

517 - Ostatní nákupy 12 963 000,00 18 683 611,00 23 992 079,75 13 459 078,70 72,04% 56,10%

z toho 5171 Opravy a udržování 5 000 000,00 11 789 206,00 11 789 206,00 7 727 227,47 65,54% 65,54%

5171 Opravy a udrž. IK 41 00000 0,00 0,00 3 351 482,63 3 336 096,36 0,00% 99,54%

5171 Opravy a udrž. IK 2504601 0,00 0,00 305 075,39 305 075,39 0,00% 100,00%

          5172 Programové vybavení 2 750 000,00 250 000,00 250 000,00 62 644,00 25,06% 25,06%
          5173 Cestovné (tuzemské i 
zahr.) 4 800 000,00 5 981 405,00 5 981 405,00 29,00 0,00% 0,00%

5173 Cestovné IK 2504601 0,00 0,00 1 641 823,48 1 641 823,48 0,00% 100,00%

5173 Cestovné IK 41 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

          5175 Pohoštění 369 000,00 403 000,00 403 000,00 382 792,00 94,99% 94,99%

5175 Pohoštění IK 41 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
          5176 Účastn.poplatky na 
konference 24 000,00 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00% 0,00%
          5176 Účastn.poplatky na 
konference IK 2504601 0,00 0,00 10 087,25 3 391,00 0,00% 33,62%

          5179 Ostatní nákupy j.n. 20 000,00 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00% 0,00%

518 - Poskytnuté zálohy 100 000,00 1 653 326,18 1 653 326,18 0,00 0,00% 0,00%
z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. 
organiz. 0,00 1 091 419,00 1 091 419,00 0,00 0,00% 0,00%
          5182 Poskytnuté zálohy vlastní 
pokladně 0,00 325 959,48 325 959,48 0,00 0,00% 0,00%
          5189 Poskytnuté zálohy na 
VISA kartu 100 000,00 235 947,70 235 947,70 0,00 0,00% 0,00%
519 - Výdaje související s neinv. 
nákupy 1 030 000,00 1 954 305,00 1 954 305,00 946 020,35 48,41% 48,41%

z toho 5191 Zaplacené sankce 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00% 0,00%
          5192 Poskytn.neinv.přísp. a 
náhrady 0,00 724 000,00 724 000,00 442 493,90 61,12% 61,12%

          5194 Věcné dary 30 000,00 30 000,00 30 000,00 29 246,00 97,49% 97,49%

          5195 Odvod za ZTP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
          5199 Výdaje souvis. s neinv. 
nák. j.n. 1 000 000,00 1 000 305,00 1 000 305,00 474 280,45 47,41% 47,41%

534 - Neinvestiční převody vlastním 
fondům 2 564 076,00 2 596 076,00 2 631 298,00 2 630 160,00 101,31% 99,96%
z toho 5342 Neinvestiční převody  
FKSP 2 564 076,00 2 596 076,00 2 596 076,00 2 594 938,00 99,96% 99,96%
5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 
2504601 0,00 0,00 15 530,00 15 530,00 0,00% 100,00%
5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 
4100000 0,00 0,00 19 692,00 19 692,00 0,00% 100,00%
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          5344 Neinv. převody vl. 
rezervním fondům 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
          5345 Neinvestiční převody vl. 
rozpočt. účt. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%
          5346 Převody do rezervního 
fondu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

536 - Platby daní, popl., úhrad 
sankční povahy 2 287 000,00 4 191 077,92 4 192 577,92 154 552,00 3,69% 3,69%

z toho 5361 Nákup kolků 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

           5362 Platby daní a poplatků 87 000,00 87 820,00 87 820,00 85 320,00 97,15% 97,15%
           5362 Platby daní a poplatků IK 
2504601 0,00 0,00 1 500,00 1 500,00 0,00% 100,00%
           5363 Úhrady sankcí jiným 
rozpočtům 2 200 000,00 4 103 257,92 4 103 257,92 67 732,00 1,65% 1,65%

542 - Náhrady placené obyvatelstvu 978 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00 900 033,00 86,71% 86,71%
z toho 5424 Náhrady mezd v době 
nemoci 978 000,00 1 038 000,00 1 038 000,00 900 033,00 86,71% 86,71%

5909 - ost.náklady IISSP 0,00 108 000,00 108 000,00 0,00 0,00% 0,00%

Běžné výdaje celkem 5*
338 856 
219,00

343 615 
425,00

356 132 
173,79

313 232 
052,54 91,16% 87,95%

z toho věcné výdaje                               102 710 606,00 101 663 812,00 111 008 908,79 74 458 990,54 73,24% 67,07%

Kapitálové výdaje
6111 SW  122V193002005 0,00 1 850 000,00 1 850 000,00 1 833 150,00 99,09% 99,09%

6111 SW  122V193002006 0,00 795 930,00 795 930,00 795 928,00 100,00% 100,00%
6111 SW  122V193002020 IK 41 
00000 0,00 0,00 79 200,00 0,00 0,00% 0,00%

6111 SW  122V193002008 0,00 1 062 000,00 1 062 000,00 0,00 0,00% 0,00%

6111 SW 122V193002009 0,00 390 000,00 390 000,00 0,00 0,00% 0,00%

6111 SW 122V193002010 0,00 406 000,00 406 000,00 342 068,95 0,00% 84,25%
6111 SW  122V011002021IK 41 
00000 0,00 0,00 130 000,00 0,00 0,00% 0,00%
6119 ostatní nákup DNM 
122V193002R01 3 000 000,00 255 327,00 255 327,00 0,00 0,00% 0,00%
6121 Budovy, haly, stavby  

122V193002002 3 000 000,00 1 938 000,00 1 938 000,00 0,00 0,00% 0,00%
6121 Budovy, haly, stavby  

122V193002004 0,00 1 431 500,00 1 431 500,00 1 431 494,13 100,00% 100,00%

6122 Stroje, přístroje a zařízení  IK 41 
00000 122V014002R01 0,00 0,00 27 843,00 0,00 0,00% 0,00%
6123 Dopravní prostředky 
122V193002001 3 000 000,00 3 517 173,00 3 517 173,00 3 514 660,74 99,93% 99,93%

6123 Dopravní prostředky IK 41 00000 
122V014002R01 0,00 0,00 5 266,02 0,00 0,00% 0,00%

6123 Dopravní prostředky IK 4100000  
122V014002021 0,00 0,00 2 736 000,00 2 735 787,69 0,00% 99,99%
6125 Výpočetní technika HW 
122V193002R01 3 700 000,00 1 054 070,00 1 054 070,00 0,00 0,00% 0,00%

6125 Výpočetní technika HW  IK 41 
00000 122V011002019 0,00 0,00 88 400,00 88 209,00 0,00% 99,78%

6125 Výpočetní technika HW  IK 41 
00000 122V011002022 0,00 0,00 178 250,00 178 242,68 0,00% 100,00%

6125 Výpočetní technika HW  IK 41 
00000 122V011002023 0,00 0,00 88 000,00 79 595,00 0,00% 90,45%

6125 Výpočetní technika HW  IK 41 
00000 122V011002R01 0,00 0,00 29 950,00 0,00 0,00% 0,00%
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6909  Ostatní kapitálové výdaje jinde 
nezařazené 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00%

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

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

Investiční výdaje celkem        12 700 000,00 12 700 000,00 16 062 909,02 10 999 136,19 86,61% 68,48%

351 556 219,00 356 315 425,00 372 195 082,81 324 231 188,73 91,00% 87,11%

Vyhodnocení čerpání nákladů na činnost Evropského spotřebitelského centra

Činnost ESC byla v roce 2016 financována na základě rozpočtu stanoveného Evropskou 
komisí a schváleného MPO s tím, že 50% nákladů je hrazeno z rozpočtu EU a 50% + 
veškerá DPH jsou hrazeny z rozpočtu ČOI.

Náklady na platy byly čerpány ve výši 1 693 tis. Kč, na ostatní osobní náklady (dále jen 
„OOV“) bylo vynaloženo 160 tis. Kč. Zákonné odvody činily 630 tis. Kč. 

Na propagační materiály (RP 5139) bylo čerpáno 247 tis. Kč. 

Na zpracování informačních letáků, propagační stánky a inzerci bylo vynaloženo v položce 
5169 celkem 215 tis. Kč. 

V rámci zahraničních služebních cest bylo za cestovné uhrazeno 167 tis. Kč (5173 05) a 3  
tis. Kč (5173 05) bylo vynaloženo na konferenční poplatky.

Oddělení řešení mimosoudních spotřebitelských sporů – ADR

Česká obchodní inspekce je od 1. února 2016 oprávněna usilovat o zprostředkování 
mimosoudního urovnání sporu mezi spotřebitelem a obchodníkem, a to na základě novely 
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění, konkrétně § 20n a násl. 
Z toho důvodu bylo vytvořeno nové samostatné oddělení mimosoudního řešení 
spotřebitelských sporů (označované zkráceně jako „oddělení ADR“). Toto oddělení zařazené 
pod ÚI má celkem 18 tabulkových míst, zaměstnanci oddělení jsou rozmístěni na všech 
inspektorátech ČOI. Účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je nalezení 
vzájemné dohody spotřebitele a podnikatele o předmětu sporu za součinnosti s ČOI.

Vyhodnocení čerpání investičních výdajů

Na systémové investiční výdaje byly rozpisem závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2016 
České obchodní inspekci vyčleněny prostředky o objemu 12 700 tis. Kč, a tyto prostředky 
byly navýšeny o 3 362 tis. Kč o nespotřebované výdaje z roku 2015. Konečný rozpočet tedy 
pro investiční výdaje činil 16 062 tis. Kč.

Celková čerpaná částka na kapitálové výdaje pro rok 2016 činí 10 999 tis. Kč. Tato částka 
je rozdělena na investiční akce podprogramu č. 122V014 „Rozvoj a obnova materiálně technické 
základny“ ve výši 2 815 tis. Kč, podprogramu č. 122V011 „Pořízení a provozování ICT systému 
řízení MPO“ ve výši 266 tis. Kč a podprogramu č. 122V193 „Pořízení, obnova, rozvoj a provozování 
ICT a MTZ OSS“ ve výši 7 917 tis. Kč.

Investiční prostředky byly čerpány na 86,61% upraveného rozpočtu. 
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Výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu v letech 2010 – 2016:

rok
2010 2011 2012 2013 2014 2015

                 
2016

Kapitálové výdaje

611 - Pořízení nehm. inv. 
majetku - progr. vybavení 1 903,12 1 809,98 3 140,56 7 348,39 0 4 233,40 2 971,14
612 - Pořízení hmotného 
investičního majetku 4 958,46 4 060,21 3 442,27 1 627,04 6 488,14 8 039,28 8 027,98

6111 Programové vybavení
1 903,12 1 809,98 3 140,56 7 348,39 0 4 233,40 2 971,14

6121 Budovy, haly, stavby
233,66 0 249,6 0 0 0 1 431,49

6122 Stroje, přístroje a 
zařízení 0 344,29 0 0 0 508,75 0

6123 Dopravní prostředky
3 624,82 2 274,73 1 601,12 1 627,04 2 086,96 3 594,24 6 250,44

6125 Výpočetní technika
1 099,98 1 441,20 1 591,55 0 4 401,18 3 936,29 346,04

6126 Projektová 
dokumentace 0 0 0 0 0 0 0
6141Poskytnuté investiční 
příspěvky 0 0 0 0 0 0 0

6130 Pozemky
0 0 0 0 0 0 0

Kapitálové výdaje celkem
6 861,58 5 870,19 6 582,83 8 975,43 6 488,14 12 272,68 10 999,13
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IV. Vyhodnocení výdajů účelově určených na 
financování programu reprodukce majetku 
vedeného v informačním systému programu 
financování (EDS/SMVS) v roce 2016

Účelově určené výdaje byly čerpány v Kč takto:

Isprofin RP N á z e v
Schválený 
rozpočet

Konečný 
rozpočet

Čerpání od počátku 
roku

122V011 6125 Výpočetní technika HW 0 296 600 266 451,68

6111 Výpočetní technika SW 0 209 200 0

122V011 celkem 0 505 800 266 451,68

122V014 6121 Budovy, haly, stavby 0 0,00 0,00

6122 Stroje, přístroje a zařízení 0 27 843 0

6123 Dopravní prostředky 0 2 741 266,02 2 735 787,69

6125 Výpočetní technika HW 0 88 000 79 595

122V014 celkem 0 2 857 109,02 2 815 382,69

122V193 6119     Ost. Nákupy dlouh. majetku       3 000 000 255 327 0

6121     Budovy, haly, stavby 3 000 000 3 369 500 1 431 494,13

6123     Dopravní prostředky 3 000 000 3 517 173 3 514 660,74

6125     Výpočetní technika HW 3 700 000 1 054 070 0

6111 Výpočetní technika SW 0 4 503 930 2 971 146,95

122V193 celkem 12 700 000 12 700 000 7 917 301,82

Celkem systémové výdaje 12 700 000 16 062 909,02 10 999 136,19

Podprogram 122V011 Pořízení a provozování ICT systému řízení MPO systémové 
investiční výdaje

Rozpočtová položka 6125 – Výpočetní technika – HW

1. Akce 2019 – Nákup multifunkční tiskárny pro ADR

Dodávka 1 ks multifunkčního zařízení pro nově zřízené oddělení ADR.

Cena: 88 209 Kč 

p. č. položka
částka
v Kč

1.
Nákup multifunkční tiskárny pro 
ADR

88 209,-

2. Nákup notebooků pro ČOI 178 242,68

Celkem 266 451,68
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2. Akce 2022 – Nákup notebooků pro ČOI

Dodávka 4  ks notebooků.

Cena: 178 242,68 Kč

Podprogram 122V014 Rozvoj a obnova materiálně technické základny systémové 
investiční výdaje

Rozpočtová položka 6123 – Dopravní prostředky

3. Akce 2021 – Obnova vozového parku – nákup 3 ks dodávkové vozy

Nákup 3 ks dodávkových vozidel Mercedes pro zabezpečení kontrolní činnosti ČOI. 

Cena: 2 735 787,69 Kč

4. Akce 2023 – Nákup chodbové tiskárny pro RI Plzeňský a Karlovarský

Nákup 1 ks tiskárny pro regionální inspektorát. 

Cena: 79 595 Kč

p. č. položka
částka
v Kč

3.
Obnova vozového parku – 3 ks 
dodávkové vozy

2 735 787,69

Celkem 2 735 787,69

p. č. položka
částka
v Kč

4.
Nákup chodbové tiskárny pro RI 
Plzeňský a Karlovarský

79 595,-

Celkem 79 595,-
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Podprogram 122V193 Pořízení, obnova, rozvoj a provozování ICT a MTZ OSS

Rozpočtová položka 6111 – Výpočetní technika - SW

5. Akce 2005 – Nasazení centrální správy identit pro ČOI (IDM)

Dodávka a implementace SW řešení centrální správy identit do stávajícího 

produkčního prostředí.

Cena: 1 833 150 Kč

6. Akce 2006 – Modul DatAdvantage Directory Services systému Varonis

Dodávka a implementace modulu DatAdvantage direktory Services do stávajícího 

produkčního prostředí.

Cena: 795 928 Kč

7. Akce 2010 – Dodávka licencí relačního databázového a analytického systému 

MS SQL 2014 pro ČOI 

Dodávka licencí.

Cena: 342 068,95 Kč

Rozpočtová položka 6121 – Zhodnocení speciálních provozů

p. č. položka
částka
v Kč

5. Nasazení centrální správy identit 1 833 150,-

6.
Modul DatAdvantage directory 
services systému Varonis 

795 928,-

7.
Dodávka licencí relačního 
databázového a analytického 
systému MS SQL 2014 pro ČOI 

342 068,95

Celkem 2 971 146,95

p. č. položka
částka
v Kč

8.
Modernizace – výměna plynových 
kotlů v lokální plynové kotelně

1 431 494,13

Celkem 1 431 494,13
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8.  Akce 2004 – Modernizace – výměna plynových kotlů v lokální plynové kotelně

Výměna stávajících nevyhovujících zařízení za nová.

Cena: 1 431 494,13 Kč

Rozpočtová položka 6123 – Dopravní prostředky

9.  Akce 2001 – Pořízení a obnova dopravních prostředků

a) pořízení 1 ks dodávkové vozidlo Mercedes

Cena: 917 172,74 Kč

b) pořízení 5 ks osobních vozů Škoda

Cena: 2 597 488 Kč

Celkové čerpání investičních prostředků na podprogram 122V011 bylo 266 451,68 Kč.

Celkové čerpání investičních prostředků na podprogram 122V014 bylo 2 815 382,69 Kč.

Celkové čerpání investičních prostředků na podprogram 122V193 bylo 7 917 301,82 Kč.

p. č. položka
částka
v Kč

9.
Nákup osobních vozů 5 ks a 1 ks 
dodávkové vozidlo

3 514 660,74

Celkem 3 514 660,74
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V. Rozpočtová opatření

V roce 2016 bylo přijato celkem 10 rozpočtových opatření na základě změny rozpisu závazných 
ukazatelů rozpočtu rezortu.

Rozpočtové opatření č. 1

Na základě odsouhlaseného rozpočtového opatření ze dne 17. února došlo k navýšení 
rozpočtu o 266 259 Kč na základě dohody o finančním podílu s Agenturou pro podporu 
podnikání Czechinvest při opravě garážových vrat (v rámci kapitoly).

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 2

Na základě žádosti ČOI provedlo MPO navýšení rozpočtu v souvislosti s vyplácením náhrad 
ve věci pracovně-právních sporů. Rozpočtovým opatřením ze dne 13. dubna došlo 
k navýšení rozpočtu o částku 422 000 Kč. Tato částka obsahovala i výdaje na sociální 
(62 000 Kč) a zdravotní pojištění (22 000 Kč). 

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 3

Na základě žádosti ČOI provedlo MPO navýšení rozpočtu v souvislosti s vyplácením náhrad 
ve věci pracovně-právních sporů. Rozpočtovým opatřením ze dne 25. července došlo 
k navýšení rozpočtu o částku 400 000 Kč. Tato částka obsahovala i výdaje na sociální 
(74 000 Kč) a zdravotní pojištění (27 000 Kč). 

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 4

Na základě žádosti ČOI provedlo MPO navýšení rozpočtu v souvislosti s vyplácením náhrad 
ve věci pracovně-právních sporů. Rozpočtovým opatřením ze dne 4. srpna došlo k navýšení 
rozpočtu o částku 470 000 Kč. Tato částka obsahovala i výdaje na sociální (66 000 Kč) a 
zdravotní pojištění (24 000 Kč). 

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 5

Na základě žádosti ČOI provedlo MPO navýšení rozpočtu v souvislosti s vyplácením náhrad 
ve věci pracovně-právních sporů. Rozpočtovým opatřením ze dne 4. srpna došlo k navýšení 
rozpočtu o částku 70 000 Kč. Tato částka obsahovala i výdaje na sociální (4 000 Kč) a 
zdravotní pojištění (2 000 Kč). 

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 6

Na základě odsouhlaseného rozpočtového opatření ze dne 16. listopadu došlo k navýšení 
rozpočtu o 899 947 Kč z rozpočtu kapitoly Státního úřadu pro jadernou bezpečnost, 
souvisejícího s provedenými stavebními opravami (sanace suterénu) v budově v Brně. 

Druh rozpočtového opatření: 3
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Rozpočtové opatření č. 7

Na základě žádosti ČOI provedlo MPO navýšení rozpočtu v souvislosti s vyplácením náhrad 
ve věci pracovně-právních sporů. Rozpočtovým opatřením ze dne 22. listopadu došlo 
k navýšení rozpočtu o částku 876 000 Kč. Tato částka obsahovala i výdaje na sociální 
(118 000 Kč) a zdravotní pojištění (42 000 Kč). 

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 8

Rozpočtovým opatřením ze dne 9. prosince došlo na základě usnesení vlády k navýšení 
rozpočtových prostředků pro účely navýšení tarifní složky mzdy.  

Druh rozpočtového opatření: 3

Rozpočtové opatření č. 9

Rozpočtovým opatřením ze dne 12. prosince došlo k navýšení závazného ukazatele příjmů 
o 18 000 000 Kč.

Druh rozpočtového opatření: 1

Rozpočtové opatření č. 10

Rozpočtovým opatřením ze dne 16. prosince došlo ke schválení přesunu finančních 
prostředků v rámci rozpočtu v souvislosti s nabytím právní moci rozsudků ve věci pracovně-
právních sporů. Změny příslušných závazných ukazatelů.

Druh rozpočtového opatření: 3
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VI. Používání platebních karet VISA

UniCredit Bank:

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. 2016 do 31. 12. 2016.

Sedm karet lze využívat ke kontrolním nákupům pořizovaných prostřednictvím prostředků 
komunikace na dálku (internet), kdy není možné kontrolní nákup uhradit jinak (např. 
v hotovosti v odběrném místě, dobírkou apod.), než platební kartou. Dále při kontrole v běžné 
tržní síti, kdy podání spotřebitele jednoznačně směřuje na problém s bezhotovostní úhradou 
pomocí platební karty. V roce 2016 byly použity pouze dvě karty ke dvěma kontrolním 
nákupům provedených inspektorátem Středočeským a hlavního města Prahy a inspektorátem 
pro kraj Jihočeský a Vysočina. 

Další dvě platební karty jsou používány při platbě rezervací zahraničních služebních cest. Tyto 
karty nemohou být využity ke kontrolním nebo jiným účelům. V roce 2016 nebyly použity.

Datum Popis Příjem Výdej

1.1.2016 Počáteční stav 0,00

2.2.2016 ÚI-převod na účet z VÚ 50 000,00

2.2.2016 ÚI-platba kreditní kartou – kontrolní účel (PHA) 317,00

25.8.2016 ÚI-platba kreditní kartou – kontrolní účel (ČB) 82,00

1.-12.2016 ÚI-bankovní poplatky UCB 5 972,31

22.12.2016 ÚI-převod na VÚ z UCB - vynulování účtu 43 628,69

Mezisoučet: 50 000,00 50 000,00

31.12.2016 Konečný zůstatek 0,00
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Anonymní platební karty ČSOB:

Ve 4. čtvrtletí roku 2016 bylo zahájeno v souladu s vydanou interní směrnicí používání 
anonymních platebních karet ČSOB pro kontrolní účely z důvodu zachování anonymity -
nemožnosti obchodníka zjistit totožnost ČOI při kontrolním nákupu. Karty nemají vazbu na 
konkrétní bankovní účet, jejich dobití je prováděno z VRÚ, výdaje jsou po jejich uskutečnění 
řádně proúčtovány na příslušné rozpočtové položky, včetně evidence ve Státní pokladně. Ke 
konci roku byl u všech karet proveden výběr zůstatku a tento byl odveden na výdajový 
rozpočtový účet. Na jednotlivé inspektoráty bylo vydáno celkem 9 platebních karet, čerpání 
v roce 2016 provedly 2 inspektoráty (Středočeský a hlavního města Prahy – 9 případů, Plzeňský 
a Karlovarský – 1 případ).

Datum Popis Příjem Výdej

1.1.2016 Počáteční stav 0,00

11/2016 Dobití anonymních platebních karet 180 000,00

11/2016 Platby APK – kontrolní nákupy – Praha  (5 případů) 411,00

12/2016 Dobití anonymních platebních karet 11 793,01

12/2016 Platby APK – kontrolní nákupy – Praha (4 případy) 6 423,01

12/2016 Platby APK – kontrolní nákupy – Plzeň (1 případ) 899,00

12/2016 Výběr hotovosti, vrácení na výdajový účet 184 000,00

12/2016 Bankovní poplatky za výběr 60,00

Mezisoučet: 191 793,01 191 793,01

31.12.2016 Konečný zůstatek 0,00

Datum Popis Platby

11/2016 Vráceno na výdajový účet – vratky z kontrolních nákupů      209,00

11/2016 Spotřebováno – na výdajový účet se nevrací         202,00

12/2016 Vráceno na výdajový účet – vratky z kontrolních nákupů 5 038,00

12/2016 Spotřebováno – na výdajový účet se nevrací      2 284,01

31.12.2016 Provedené platby kartami 7 733,01
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VII. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových 
prostředků v roce 2016

Čerpání k 31. 12. 2016
Upravený 
rozpočet

Celkový rozpočet 
včetně rezerv. 
Fondu (ESC) a 

nespotřebovaných 
výdajů 2016

Čerpání
rozpočtu Čerpání v %

Běžné výdaje

501 - 2  Platy zaměstnanců a 
              OOV  CELKEM

175 314 581 176 018 350 174 578 909   99,24

Z toho: 5011 Platy zaměstnanců
                     v pracovním poměru             

    8 412 611     8 412 611     8 412 611 100,00

            5013 Platy zaměstnanců
                     ve službě

163 525 808 164 144 919 164 134 271   99,99

            5021 Ostatní osobní výdaje     3 376 162     3 460 820     2 032 027   58,72

            5024 Odstupné         0         0                  0     0

Limit mzdových prostředků celkem byl České obchodní inspekci stanoven rozpisem závazných 

ukazatelů (dopis čj. MPO 60269/16/21200 ze dne 5. 1. 2016) ve výši 174 314 581 Kč, z toho:

1) na platy celkem ve výši 170 938 419 Kč pro stanovený limit zaměstnanců 454 (průměrný 

měsíční plat 31 376 Kč) :

1) na platy pro stanovený limit 24 zaměstnanců v pracovním poměru dle zákona č. 

262/2006 Sb., zákoník práce, ve výši 8 212 611 Kč (průměrný měsíční plat 28 516 

Kč);

2) na platy pro stanovený limit 430 zaměstnanců ve služebním poměru dle zákona č. 

234/2014 Sb., o státní službě, ve výši 162 725 808 Kč (průměrný měsíční plat 31 536 

Kč);

2) na ostatní osobní výdaje (platby za provedené práce) ve výši 3 376 162 Kč; 

3) na odstupné ve výši 0 Kč.

Změnou rozpisu závazných ukazatelů na rok 2016 rozpočtovým opatřením MPO č. 8 (dopis čj. MPO 

58132/16/11100/21200 ze dne 9. 12. 2016 na základě usnesení vlády č. 831 ze dne 21. 9. 2016), 

kdy k 1. listopadu 2016 nabylo účinnosti nařízení vlády č. 327/2016 Sb., kterým se změnilo 

nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, a nařízení vlády 

č. 316/2016 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech 

zaměstnanců ve veřejných službách a správě, došlo ke zvýšení prostředků na platy pro rok

2016 celkem o 1 000 000 Kč, celkem tedy na částku 171 938 419, z toho zvýšení na platy 

zaměstnanců v pracovním poměru o 200 000 Kč a platy zaměstnanců ve služebním poměru o 800 

000 Kč. 

Limit prostředků na platy činil po této úpravě 8 412 611 Kč pro plánovaný počet 24 zaměstnanců 

v pracovním poměru (průměrný měsíční plat 29 210 Kč), pro plánovaný počet 430 zaměstnanců ve 

služebním poměru činil limit na platy 163 525 808 (průměrný měsíční plat 31 691 Kč).

V roce 2016 bylo dále realizováno navýšení limitu mzdových prostředků částečnou úhradou 

mzdových nákladů za provoz Evropského spotřebitelského centra, které je organizačně 

začleněno do ČOI. Prostředky byly navýšeny v celkové částce o 703 769 Kč, z toho na platy 

zaměstnanců ve služebním poměru o 619 111 Kč a OOV o 84 658 Kč.

Limit mzdových prostředků byl navýšen i o nároky nespotřebovaných výdajů z roku 2015 
v celkové výši 2 134 722 Kč na platy zaměstnanců v pracovním poměru.   

Celkově bylo tedy možné čerpat na mzdové prostředky 178 153 072 Kč:
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1) na platy zaměstnanců ČOI do výše 174 692 252 Kč, z toho:  

a) na platy zaměstnanců v pracovním poměru 10 547 333 Kč, 

b) na platy zaměstnanců ve služebním poměru 164 144 919 Kč;

a) ostatní osobní výdaje do výše 3 460 820 Kč;

b) odstupné do výše 0 Kč. 

Čerpání limitu prostředků na platy za rok 2016 bylo v celkové výši 172 546 882 Kč při 

průměrném přepočteném stavu zaměstnanců (skutečně pracujících) 419, skutečný průměrný 

vyplacený plat na 1 zaměstnance činil 34 317 Kč. Čerpání bylo následující:

a) prostředky na platy zaměstnanců ve služebním poměru ve výši 164 134 271 Kč při 

průměrném přepočteném stavu zaměstnanců 396.  Skutečný průměrný měsíční vyplacený 

plat na 1 zaměstnance ve služebním poměru činil 34 540 Kč;

b) prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 8 412 611 Kč při průměrném 

přepočteném stavu zaměstnanců 23. Skutečný průměrný měsíční vyplacený plat na 1 

zaměstnance v pracovním poměru činil 30 480 Kč.  

Prostředky na ostatní osobní výdaje byly čerpány ve výši 2 032 027 Kč, odstupné čerpáno v roce 

2016 nebylo.

Mimo výše uvedené čerpané mzdové prostředky byly vyplaceny náhrady platů 2 zaměstnancům 

na základě 4 pravomocných soudních rozhodnutí. Rozpočtované prostředky byly v průběhu roku 

2016 postupně navyšovány v oblasti neinvestičních výdajů z důvodu nabytí právních mocí 

rozsudků ve věci pracovně-právních sporů z neplatného rozvázání pracovních poměrů v roce 

2007. Celkem bylo vyplaceno 680 095 Kč jako náhrada platů  

Vzdělávání zaměstnanců 2016

Vzdělávací akce pro zaměstnance České obchodní inspekce v roce 2016 byly zaměřeny na 

zvyšování odborné kvalifikace kontrolních zaměstnanců – výkonných inspektorů 

a ostatních zaměstnanců, zejména v oblasti legislativy, komunikačních dovedností 

a výuky cizích jazyků. 

Zaměstnanci ČOI se rovněž účastnili kurzů pořádaných Institutem pro veřejnou správu Praha 

(IVS), který zajišťuje odborné kurzy pro zaměstnance vykonávající státní správu ve správních 

úřadech. Při realizaci této agendy Institut vychází ze Služebního předpisu náměstka ministra 

vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání 

státních zaměstnanců ve služebních úřadech.

Zvyšování odborné kvalifikace 

Odborná školení byla zaměřena na aplikaci jednotlivých nařízení vlády dle zákona č. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky, na zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti 

výrobků a další dozorované zákony v oblasti ochrany spotřebitele. Vzdělávací akce byly 

zaměřeny na následující komodity:

- hračky 

- stavební výrobky

- ochranné známky

- posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh

- konstrukční dřevo

Další odborné semináře byly zaměřeny například na:

- služební zákon

- občanský zákoník
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Vzdělávací akce Institutu pro veřejnou správu Praha (IVS)

Kurzů dle služebního předpisu náměstka ministra vnitra pro státní službu ze dne 29. října 2015, 

kterým se stanoví Rámcová pravidla vzdělávání státních zaměstnanců ve služebních úřadech

pořádaných Institutem pro veřejnou správu Praha, se v roce 2016 zúčastnilo celkem 63 

zaměstnanců. Získali osvědčení o úspěšném absolvování v e-learningových kurzech vstupního 

vzdělávání následného a v programech průběžného a prohlubujícího vzdělávání.

Jedná se o následující kurzy:

vstupní vzdělávání (9 zaměstnanců)

- vstupní vzdělávání následné 

průběžné a prohlubující vzdělávání (54 zaměstnanců)

- Správní řízení v praxi

- Pravidla tvorby vnitřních předpisů

- Příjímací rozhovor

- Služební hodnocení podle zákona o státní službě

- Seberozvojové techniky

- Dovednosti asistentek

- Efektivní komunikační dovednosti

- El. korupce, etika

- Tipy a triky v MS EXCELL, a další.

Ostatní odborné kurzy a semináře

Vybraní zaměstnanci se zúčastnili odborných kurzů a seminářů pořádaných vzdělávacími 

agenturami a institucemi, zaměřených zejména na novou legislativu v oblastech:

-      pracovněprávních vztahů a lidských zdrojů (zejména k problematice nového služebního 

zákona – nový služební zákon, správní řád pro personalisty, rozhodování o přijetí nových 

zaměstnanců, apod.),

-      účetnictví ve státní správě (jak číst účetní doklady, audit oběhu účetních dokladů, velká 

novela zákona o účetnictví, praktická realizace auditu, rozpočtová pravidla, apod.).

-     Speciálních seminářů se zaměřením na smlouvy obchodně právní, smlouvy a závazky 

v občanském zákoníku, správní řízení, osobnostní role, zásady nového zákona o řízení a 

kontrole, zákon o kontrole, školení osob podílejících se na přepravě nebezpečných věcí, kárná 

odpovědnost státních zaměstnanců, apod. 

-      Průběžně probíhala školení BOZP a PO a školení řidičů.

-  Ve spolupráci se vzdělávací agenturou Psycho&Educo se uskutečnil kurz Time management, 

určený pro představené zaměstnance (sekcí a vybraných představených zaměstnanců na 

ústředním inspektorátu). Obsahově byl zaměřen na: základní přístupy, jak zvládat časový stres, 

vývoj práce s časem a jeho konkrétní použití u sebe, jak poznat priority a určení kritérií, třídění 

priorit – postupy, ABC systém v denním použití, Úloha hodnot a cílů v praktickém životě, 

delegování úkolů.

V oblasti IT technologií proběhla školení administrátorů programování v PHP 5, kybernetická 

bezpečnost, EIS JASU, podpora Varonis, školení Gordic. 

Výuka cizích jazyků
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Zaměstnancům, kteří využívají jazykových znalostí k výkonu pracovních činností, byla 

umožněna jazyková výuka za účelem prohlubování nebo udržování jazykových znalostí. Výuka 

AJ probíhala na ústředním inspektorátu a inspektorátech Středočeský a hl. m. Prahy, Jihočeský 

a Vysočina, Plzeňský a Karlovarský, Moravskoslezský a Olomoucký. Celkem se výuky účastnilo 

42 zaměstnanců.

Výuku cizích jazyků zajišťují externí specializované agentury nebo jazykové školy. 

Náklady na vzdělávání

V roce 2016 bylo na školení a vzdělávání zaměstnanců vynaloženo celkem 

1 134 939,- Kč, z toho na zvyšování odborné kvalifikace a ostatní kurzy a semináře s odborným 

zaměřením 582 971,-  Kč, informační technologie 224 057,- Kč, na kurzy IVS Praha 54 821,-

Kč a na jazykovou výuku 273 090,- Kč.

Některá školení se zaměřením na jednotlivá nařízení vlády byla realizována recipročně s jinými 

orgány státní správy nebo vlastními školiteli, v některých případech byly uzavřeny dohody o 

provedení práce.

582 971,00 Kč; 51%

224 057,00 Kč; 20%

54 821,00 Kč; 5%

273 090,00 Kč; 24%

zvyšování odborné kvalifikace,
semináře a kurzy

informační technologie

kurzy IVS

jazyky
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VIII. Vyčíslení výdajů na zahraniční cesty a 
zhodnocení jejich přínosu

V rámci celé ČOI bylo za rok 2016 uskutečněno celkem 69 zahraničních pracovních cest (z toho 
6 cest bylo stornováno). Na tyto cesty bylo vyčerpáno 1 228 tis. Kč. Z toho Evropské 
spotřebitelské centrum realizovalo 17 služebních cest. Oddělení ADR realizovalo 1 cestu. 
Ostatní cesty byly realizovány Odborem metodiky a podpory kontroly (OMPK) a právním 
oddělením.

Níže v textu jsou popsány jednotlivé služební cesty. Níže uvedené popsané služební cesty 
neodpovídají počtem tabulce v Příloze č. 6, která nezohledňuje, že se některých cest účastnilo 
více účastníků (např. ZSC 11 a 12, ZSC 19 a 20, ZSC 32 a 33, ZSC 47 a 48 a 49, ZSC 69 a 64 
aj.).

LEDEN

Belgie, Brusel – 1. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – Power Tools I. (Ruční nářadí)

14. 1. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 1)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Do mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2014 se zapojilo celkem 12 členských států EU. Z původně navržených tří druhů 
ručního nářadí, a to úhlové brusky, vrtačky a kotoučové pily, byly po analyzování 
notifikací v databázi RAPEX a úrazovosti, vybrány po rozhodnutí organizace PROSAFE 
ke kontrole pouze úhlové brusky s tím, že ostatní ruční nářadí bude zahrnuto do příštích 
společných akcí. Každá země má odebrat 5 kusů zejména tzv. „Noname“ modelů a po 
vybrání akreditované zkušební laboratoře odeslat tyto výrobky ke zkouškám. Statistické 
údaje, které se vážou k úrazům způsobenými úhlovými bruskami, přednesl zástupce 
dozorového orgánu Německa. Statistika je obsáhlá a odráží nejenom závažnost úrazu, 
ale zachycuje i čas úrazu a věkovou skupinu postižených. 

Belgie, Brusel – 3. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – LEDs and CFLs (LED a kompaktní fluorescenční žárovky)

20. 1. 2016 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 2)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na třetím jednání pracovní skupiny na 
světelné zdroje LED a CFL byly prodiskutovány a schváleny dokumenty pro tuto kontrolní 
akci, a to checklisty, pokyny pro orgány dozoru nad trhem apod. Byl domluven postup 
odběru vzorků těchto výrobků včetně termínů jejich odběru a odeslání do akreditované 
zkušební laboratoře a také postup pro jejich evidenci v databázi ICSMS (Information and 
Communication System on Market Surveillance). Účastníci byli seznámeni s výsledky 
výběrového řízení na akreditovanou zkušební laboratoř, která bude provádět posouzení 
odebraných vzorků žárovek. Vybrána byla zkušební laboratoř SGS Fimko, Finsko, kde 
se také uskuteční další jednání pracovní skupiny, během kterého budou probírány 
výsledky testování. ČOI se do této mezinárodní společné akce přihlásila.

Belgie, Brusel – závěrečná konference mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2013

26. 1. 2016 – Ing. Dana Manová, OMPK (ZSC 4)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci konference byli seznámeni 
s průběhem mezinárodní společné akce PROSAFE JA2013, které se zúčastnilo 25 
národních dozorových orgánů z 20 členských států EU včetně České republiky. U této 
společné akce byly kromě kontroly vybraných výrobků rozvíjeny i horizontální aktivity, 
např. spolupráce s celní správou a dotčenými organizacemi (výrobci, dovozci, prodejci), 
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dále rozvíjeno využití, koordinace a šíření výsledků ze společných akcí a standardizace 
s ní související včetně jejího vylepšení apod. ČOI se zapojila do dílčích projektů 
zaměřených na kouřové detektory, hračky pro děti do 3 let, koloběžky a postýlky (výrobky 
pro péči o dítě). Akce pracovní skupiny CIMS (Continuous Improvement in Market 
Surveillance) se ČOI zúčastnila již v rámci mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2012. 

Belgie, Brusel – jednání expertní skupiny Evropské komise IMP-MSG (Internal 
Market for Products – Market Surveillance Group) 

31. 1.–2. 2. 2016 – Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 3)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Expertní skupina zástupců národních 
dozorových orgánů při Evropské komisi, jíž je ČOI stálým členem, projednala revizi 
Nařízení EP a Rady č. 765/2008, která byla vypracována na základě připomínek 
členských států EU a Evropské komise a která se týká základních principů a postupů pro 
uplatnění vzájemné pomoci národních dozorových orgánů v rámci přeshraniční 
spolupráce. Expertní skupina byla dále informována o “Zprávě o posouzení a hodnocení 
členských států při provádění dozoru nad trhem za období let 2010-2013“ vypracované 
v souladu s článkem 18, bod 6 předmětného Nařízení. Dále projednala problematiku 
spolupráce s celními úřady a zavedení a postup realizace ochranné doložky v databázi 
ICSMS, její vytvoření, stanovení lhůty k námitkování či komentování a požadavek 
na zpětnou vazbu ze strany dotčených členských států EU.

ÚNOR

Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – Acoustic Toys (Akustické hračky) 

2. 2. 2016 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 5)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 podrobně projednali požadavky, které budou stanoveny ve smlouvě 
mezi vybranou akreditovanou zkušební laboratoří a organizací PROSAFE a upozornili 
na nutnost úzké spolupráce s pracovníky zkušebny při vyjasňování významu 
dosažených výsledků, hodnocení případného nebezpečí poškození sluchu v konkrétních 
případech a nutnou pomoc při zpracování analýz rizik. Účastníci dále probrali konečný 
návrh checklistu pro akustické hračky vybrané pro kontrolu a potřebu jeho postupného 
doplňování o nové informace až proběhne došetřování u dovozců a výrobců těchto 
hraček. ČOI se do této mezinárodní společné akce přihlásila a v rámci ní provedla 
kontrolu 28 modelů hraček.

Brusel, Belgie – 25. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro prostředí s nebezpečím výbuchu – ADCO 
ATEX

17. 2. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 6)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Pracovní skupina projednala jednotlivé body 
programu, který byl rozdělen na části týkající se dozorových postupů a aktivit, 
technických záležitostí, právních a normalizačních záležitostí. Dále byl přednesen 
současný stav novelizované Směrnice EP a Rady č. 2014/34/EU, o harmonizaci 
právních předpisů členských států týkajících se zařízení a ochranných systémů určených 
k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, která vstoupí v účinnost 20. 4. 2016, kdy již 
všechny členské státy EU musí mít tuto Směrnici transponovanou do svého národního 
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práva. V rámci programu byl prezentován přehled výrobků spadajících pod Směrnici EP 
a Rady č. 94/9/ES, o sbližování právních předpisů členských států týkajících se zařízení 
a ochranných systémů určených k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu (Směrnice 
ATEX), a výrobků, které nemají vlastní zdroj iniciace, a proto pod tuto Směrnici 
nespadají.

BŘEZEN

Belgie, Brusel – 2. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – Risk Assessment (Posuzování rizik)

10. 3. 2016 – Ing. Michal Kříž, OMPK  (ZSC 7)

Program a zhodnocení přínosu jednání: V rámci druhého jednání k posuzování rizik 
se pracovní skupina společně se zástupci Evropské komise zaměřila na posuzování rizik 
u výrobků s chemickým rizikem, např. ftaláty u hraček apod. Začal se připravovat návod 
k postupu hodnocení rizik u takovýchto výrobků, který bude pro orgány dozoru na trhem 
vodítkem v jejich kontrolní činnosti. V druhé části jednání se připravovaly šablony pro 
posouzení rizik pro výrobky zařazené do mezinárodní společné akce PROSAFE JA2014, 
přičemž šablony pro kouřové a CO detektory, dětské a cestovní postýlky byly již 
dokončeny. Šablona pro nabíječky baterií bude dokončena dodatečně. Vypracování 
dalších šablon pro posouzení rizik se týká dětských zábran, LED a CFL žárovek, 
úhlových brusek, akustických hraček apod. Dále se připravoval program semináře, který 
se každoročně koná pro všechny členy výrobkových společných akcí konaných pod 
záštitou organizace PROSAFE.

Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro spotřebiče plynných paliv – ADCO GAD

18. 3. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK  (ZSC 8)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci pracovní skupiny byli seznámeni se 
zněním nového Nařízení EP a Rady č. 2016/426 ze dne 9. 3. 2016, o spotřebičích 
plynných paliv a o zrušení Směrnice 2009/142/ES (The new Gas Appliances Regulation), 
která např. pro výrobce zavádí povinnost provést analýzu rizik před uvedením výrobku 
na trh. Současné harmonizované normy budou podrobeny důkladné revizi, protože 
nevyhovují novému Nařízení. Dále byla projednána koordinovaná dozorová akce 
v oblasti plynových spotřebičů, v rámci které probíhá i kontrola formálních požadavků na 
plynové spotřebiče, např. značení CE, značení na výrobku, značení na obalu a dále 
návodů, které mají obsahovat základní informace, varování, návod k použití a k instalaci. 
Pro tuto kontrolu byl vypracován checklist. ČOI se této koordinované společné akce 
účastní. Dále byli účastníci informováni o vypořádání námitek nizozemského orgánu 
dozoru nad trhem vůči harmonizované normě EN 521 – Specifikace pro spotřebiče 
spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par 
zkapalněných uhlovodíkových plynů. 
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DUBEN

Švédsko, Stockholm – pracovní jednání k projektu ”Elektroměry a měřidla tepla” 
a jednání pracovní skupiny WG 5 WELMEC – dozor v metrologii

5. – 7. 4. 2016 – Ing. Dana Manová, OMPK (ZSC 18)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Pracovní skupina byla seznámena 
s průběhem projektu ”Elektroměry a měřidla tepla” a seznámila se s jeho výsledky. Do 
tohoto projektu se zapojilo Švýcarsko a 10 členských států EU včetně České republiky 
a koordinoval jej národní dozorový orgán Španělska – ECOMAD. V rámci jednání dále 
proběhlo praktické posuzování neshod kontrolovaných výrobků účastníky jednání, které 
odhalilo různé postupy národních dozorových orgánů při takovýchto kontrolách. Na 
jednání pracovní skupiny WG 5 WELMEC byla představena finální verze interního 
„Manuálu pro společné projekty“ týkajícího se např. postupu při výběru vzorků, způsobu 
jejich testování apod. Dále byl představen model přeshraniční spolupráce přijatý 
pracovní skupinou IMP-MSG.

Belgie, Brusel – 11. 4 – 13. 4. 2016 – Ing. Vilímová – cesta zrušena (ZSC 017)

Belgie, Brusel – 11. 4. – 13. 4. 2016 – Ing. Košlerová – cesta zrušena (ZSC 016)

Belgie, Brusel – 12. 4. - 14. 4. 2016 – Ing. Valček – cesta zrušena (ZSC 013)

Belgie, Brusel – zahajovací jednání k mezinárodní společné akci PROSAFE 
JA2015 a konference k 25. výročí založení organizace PROSAFE

20. – 21. 4. 2016 – Ing. Dana Manová, OMPK (ZSC 9)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání byli seznámeni 
s připravovanou mezinárodní společnou akcí PROSAFE JA2015. Tato společná akce 
bude trvat 26 měsíců a má plánovaný rozpočet 2,9 milionu EUR. V rámci společné akce 
budou kontrolovány plastové hračky, dětská hřiště, ruční nářadí (II. fáze), elektrické 
výrobky a spotřebiče. Dále budou detekována rizika u nových výrobků nebo nová rizika 
u stávajících výrobků a posuzovány dopady mezinárodních společných akcí. ČOI se 
účastní několika dílčích projektů, které budou zaměřeny na plastové hračky, dětská 
hřiště, ruční nářadí (II. fáze), elektrické výrobky a spotřebiče a posuzování rizik. Na 
konferenci k 25. výročí založení organizace PROSAFE vystoupili s prezentacemi 
zakládající a současní členové této organizace včetně ČOI.

Nizozemí, Amsterdam - Evropský den zaměřený na spotřebitele a hospodářskou 
soutěž
17. – 18. 4. 2016 - Mgr. Jana Hylmarová, oddělení právní (ZSC 14)
Program a zhodnocení přínosu jednání: Evropský den zaměřený na spotřebitele a 
hospodářskou soutěž byl pořádán Nizozemskem v rámci jeho předsednictví Radě EU. 
Moto akce bylo: „Mizející hranice, měnící se role? Inovacemi inspirovaná politika a dozor 
nad digitální ekonomikou“. V průběhu akce byla prezentována a diskutována aktuální 
témata, s kterými se ve své praxi setkává i ČOI, např. spotřebitel na sociálních sítích, 
geoblocking či online platformy.
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KVĚTEN

Německo, Mnichov  22. 5. – 24. 5. 2016 – Ing. Manová – zrušena (ZSC 021)

Utrecht, 18. – 19.5.2016, ing. Manová – (ZSC 27) – stornována

Belgie, Brusel - CPC e - enforcement workshop 
24. 5. 2016 - Mgr. Jana Hylmarová, oddělení právní (ZSC 24)
Program a zhodnocení přínosu jednání: Workshopu se zúčastnili členové expertní 
skupiny zaměřené na vymáhání práv spotřebitelů na internetu (e-enforcement expert 
group), do které je ČOI zapojena. Každý z účastníků představil aktivity, kterým se jeho 
úřad v oblasti elektronického obchodu věnuje. Zástupkyně ČOI informovala o 
posledních počinech ČOI, zejm. o snaze vést kontrolu a správní řízení i se subjekty 
mimo EU, zveřejňování varování před podezřelými weby provozovanými ze zahraničí 
mimo EU a navázání kontaktu se správcem domény.cz za účelem možného zásahu 
proti podvodným webům umístěným na cz doméně. Další státy zmiňovaly např. snahu 
o řešení „pastí předplatného“ (souhrnné označení pro momentálně velmi rozšířenou 
praktiku, kdy se spotřebitel domnívá, že si objednává vzorek zdarma/za cenu 
poštovného, ve skutečnosti je však vlákán do předplatného výrobků/služeb, kterého se 
velmi těžko zbavuje), problémy se seznamovacími portály, přeprodáváním vstupenek či 
prodejem padělků přes internet. Úřady napříč EU se snaží zlepšit své metody provádění 
kontrol na internetu a investují do nich.

Slovinsko, Lublaň – valná hromada organizace PROSAFE a výroční jednání 
PROSAFE JA2014

24.–25. 5. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC22)

Program a zhodnocení přínosu jednání:  Účastníkům valné hromady byly představeny 
nové stanovy ”Charta 2016” organizace PROSAFE, podle které bude v předsednictví 
této organizace maximálně 5 členů, do kterého mohou být, kromě zástupců členských 
států EU, voleni i zástupci Švýcarska a Turecka. Dále tyto stanovy počítají s expanzí 
počtu národních dozorových orgánů. Z toho důvodu se bude rozsah dozorovaných 
výrobků rozšiřovat a také bude vznesen požadavek na Evropskou komisi na alokaci 
vyšších finančních prostředků na zkoušky výrobků. Například v současnosti se projektu 
PROSAFE JA2015 účastní 37 dozorových orgánů z 25 členských států EU. Výroční 
jednání PROSAFE JA2014 bylo věnováno pokrokům dosažených v oblasti společných 
aktivit v oblasti e-learningu, posuzování rizik a CIMS (trvalé zlepšování dozoru nad 
trhem), což náleží do oblasti horizontálních aktivit. Například v oblasti e-learningu je 
jazyková bariera omezujícím faktorem pro širší spolupráci národních dozorových orgánů. 
Byl vytyčen předběžný úkol pro využití tzv. chytrých telefonů pro vzájemnou 
elektronickou komunikaci dotčených dozorových orgánů. Ve věci posouzení rizik různých 
výrobků bylo představeno několik vzorových modelových příkladů (šablon) pro jejich 
posuzování. Další hodnocení PROSAFE JA2014 se týkalo vlastních společných akcí. 
Nedílnou součástí těchto akcí jsou kontroly dle schválených checklistů a zkoušky 
odebraných výrobků v akreditovaných zkušebních laboratořích
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ČERVEN

Belgie, Brusel – 1. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Electrical Appliancs (Elektrické spotřebiče)

2. 6. 2016 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 26)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny na elektrické 
spotřebiče byli seznámeni s plánovaným průběhem celé mezinárodní společné akce 
a byli informováni o výrobcích, které budou v rámci ní kontrolovány. Jednat se bude 
o mixéry nebo topinkovače. Elektrické spotřebiče byly pro tuto kontrolu vybrány z důvodu 
zvýšeného počtu nahlášených nebezpečných výrobků v databázi RAPEX. Do 
mezinárodní společné akce se přihlásilo 10 orgánů dozoru nad trhem včetně ČOI.
Během kontrolní akce bude proveden odběr vzorků, které budou odeslány do 
akreditované zkušební laboratoře. Dále byly prezentovány výsledky z již proběhlé 
dozorové akce na mixéry v Bulharsku v roce 2015. 

Belgie, Brusel – jednání expertní skupiny Evropské komise IMP-MSG pro ICSMS

2. – 3. 6. 2016 – Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 23)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednání expertní skupiny IMP-MSG se 
zúčastnili představitelé členských států EU, zástupci různých národních orgánů 
a organizací, které mají přímý autorizovaný přístup do databáze ICSMS a aktivně ji 
využívají. Byl zhodnocen vývoj této databáze od loňského výročního zasedání, kdy byl 
do praxe uveden systém DRPI (Directive Related Product Information), rozpracováno 
zavedení ochranné doložky, zhodnocena důležitost informační úrovně z hlediska kvality 
záznamů. Zástupci Evropské komise v reflexi na potřeby uživatelů uvedli výhledy dalšího 
vývoje této databáze, zejména ve směru konvergence databáze ICSMS a jejího 
plánovaného propojení s výstražným systémem (databází) RAPEX. 

Belgie, Brusel – 1.  jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Plasticised Toys (Plastové hračky)

15. 6. 2016 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 30)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 podrobně projednali požadavky pro zahájení projektu na ověření 
bezpečnosti plastových hraček. Kontrola je zaměřena zejména na panenky a měkké 
plyšové hračky, které jsou zhotovené z polyesterových vláken. Účastníci se seznámili 
s notifikacemi provedenými do databáze RAPEX na tyto hračky a se skladbou nejčastěji 
notifikovaných výrobků, na které bude zaměřena pozornost i v tomto projektu. Byl kladen 
důraz na vzájemnou spolupráci pracovní skupiny PROSAFE, zabývající se posuzováním 
rizik, s pracovní skupinou RAPEX, zabývající se posuzováním chemických rizik, které by 
měly pracovat ve vzájemné shodě. Projednán byl podrobný časový plán této akce, 
administrativní záležitosti a možná spolupráce s celními orgány jednotlivých členských 
států EU na tomto projektu. Odběry vzorků budou prováděny v kamenných obchodech 
i prostřednictvím nákupu v Internetových obchodech. ČOI se této společné akce účastní.

Belgie, Brusel – 1. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Playgrounds (dětská hřiště)

16. 6. 2016 – Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 25)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny byli seznámeni 
s přípravou mezinárodní společné akce PROSAFE JA2015, které se zúčastní 
9 členských států EU včetně České republiky. Zařízení dětských hřišť spadá mezi 
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výrobky s dlouhodobou životností. Kontrola dětských hřišť, a to exteriérových 
a interiérových, umístěných např. v restauracích, hotelích, jednotlivých prodejnách 
apod., bude prováděna inspekční činností, kde bude posuzováno hledisko bezpečnosti 
jejich jednotlivých zařízení pro jejich uživatele. V rámci kontroly bude provedena analýza 
stavu dětských hřišť na vnitřním trhu, možná rizika vyplývající z podstaty těchto hřišť 
a jejich užívání, vlastní kontrola dětských hřišť a následné šetření nevyhovujících 
zařízení, přijetí opatření v této věci a zpětná kontrola. Účastníky jednání byl dále 
projednán podrobný časový plán této akce včetně organizačních a administrativních 
záležitostí. 

Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny společné mezinárodní akce 
PROSAFE JA2015 – Power Tools II. (Ruční nářadí) – kotoučové pily

22. 6. 2016 – Ing. Milan Vlček, OMPK (ZSC 29)

Program a zhodnocení přínosu jednání:  Do mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2015, která navazuje na společnou akci PROSAFE JA2014 – Power Tools I., se 
přihlásilo celkem 9 států EU, včetně České republiky, Na základě provedené analýzy 
budou kontrolovanými výrobky okružní pily. Ze statistik německých pojišťoven vyplývá, 
že jedním prvkem, který přispíval ke zvýšené úrazovosti, byla nedostatečná zábrana 
doteku u rotující části těchto výrobků. V současné době probíhá diskuse v technické 
normalizační komisi o návrhu konkrétní definice na zvýšení bezpečnosti. Kontrola 
výrobků bude provedena pouze na základě požadavků Strojní směrnice a evropských 
harmonizovaných norem: EN 60745-1 Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost –
Část 1: Všeobecné požadavky; EN 60745-2-5 Ruční elektromechanické nářadí –
Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na kotoučové pily. Předpoklad pro počet 
odběrů těchto výrobků, které budou provedeny v 1. čtvrtletí 2017, byl stanoven na 100 
výrobků, přičemž ČOI odebere a zkontroluje 10 modelů.

Francie, Trappes – jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – Acoustic Toys (Akustické hračky)

29. – 30. 6. 2016 – Ing. Marie Vilímová, OMPK  (ZSC 34)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání byli seznámeni 
s dosavadním průběhem praktických zkoušek akustických hraček dle harmonizované 
normy EN 71-1:2011 + A3:2014 a dosavadními výsledky jejich testování. Pokud však 
byla hračka uvedena na trh před 1. 10. 2014, měla by být posuzována i podle starší 
harmonizované normy EN 71-1:2011. Exkurze účastníků v akreditované zkušební 
laboratoři LNE jim umožnila seznámit se s technickým vybavením jednotlivých 
akustických místností a postupem zkoušek u jednotlivých druhů hraček, v závislosti na 
jejich provedení. V rámci jednání rovněž proběhla diskuze o závažnosti jednotlivých 
zjištěných nedostatků a byly zpracovány modelové příklady (šablony) hodnocení rizika 
u jednotlivých zjištěných závad. 

ČERVENEC

V červenci nebyly realizovány žádné cesty.
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Belgie, Brusel – 4. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – LEDs and CFLs (LED a kompaktní fluorescenční žárovky)

9. – 10. 8. 2016 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 039)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Čtvrté jednání pracovní skupiny na světelné 
zdroje LED a CFL se konalo v akreditované zkušební laboratoři SGS Fimko, Finsko, 
která provedla posouzení 117 vzorků LED a CFL světelných zdrojů, které byly v rámci 
společné kontrolní akce odebrány národními dozorovými orgány. Společně s odborníky 
této laboratoře, kteří prováděli zkoušky, byly diskutovány výsledky testů jednotlivých 
světelných zdrojů. Následně byly diskutovány výsledky na uzavřeném jednání členů 
pracovní skupiny, kde byl domluven následný postup kontroly a jejího vyhodnocení 
včetně posouzení rizik a následných přijatých opatření. ČOI v rámci této mezinárodní 
společné akce PROSAFE JA2014 odebrala a nechala otestovat 12 vzorků světelných 
zdrojů LED a CFL.

Belgie, Brusel – 1. zasedání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Risk Assessment (Posuzování rizik)

31. 8. – 1. 9. 2016 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 38)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Mezinárodní společná akce PROSAFE
JA2015 zaměřená na posuzování rizik je naplánována na 12 měsíců, v průběhu kterých 
bude i nadále pokračovat příprava modelových (vzorových) šablon s posouzením rizik 
pro výrobky, které jsou zařazeny do všech výrobkových skupin této společné akce 
(dudlíky, držáky dudlíků a hračky na přítomnost ftalátů a jiných chemických látek, 
přímočaré pily, elektrické spotřebiče (mixéry a topinkovače) a dětská hřiště), ale také 
zařazených i do jiných mezinárodních společných akcí organizace PROSAFE. Dalším 
hlavním cílem této společné akce je pokračování přípravy návodu na posouzení rizik 
u výrobků, u kterých bylo zjištěno chemické riziko zejména u chemických látek, které 
nemají stanovené limity, např. v Nařízení EP a Rady (ES) č. 1907/2006 – REACH.

ZÁŘÍ

Nizozemsko, Utrecht – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro spotřebiče plynných paliv – ADCO GAD

16. 9. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 35)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Dozorový orgán Nizozemska seznámil 
přítomné s analýzou nehod a úrazů, které vznikly v období let 2012-2014 v souvislosti 
s používáním spotřebičů plynných paliv. V mnoha případech se jeví lidské selhání jako 
hlavní faktor problémů, a to nejenom na straně spotřebitelů a uživatelů, ale i u servisních 
organizací a výrobců z důvodu jejich nezodpovědného přístupu k plnění povinností. 
Nekvalitní instalací a nezodpovědným servisem a používáním spotřebičů plynných paliv 
se může nedostatečným spalováním uvolnit oxid uhelnatý. Podle statistických údajů bylo 
zaznamenáno deset úmrtní vlivem oxidu uhelnatého a několik stovek lehčích až těžkých 
otrav. Dále byli přítomni informováni o praktických důsledcích vypořádání námitek 
nizozemského dozorového orgánu vůči harmonizované normě EN 521. Notifikované 
osoby budou stahovat certifikáty vydané na základě této harmonizované normy a budou 
vydávat certifikáty, které budou vycházet ze základních požadavků Směrnice EP 
a Rady č. 2009/142/ES, o spotřebičích plynných paliv.
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Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny společné mezinárodní akce 
PROSAFE JA2015 – Power Tools II. (Ruční nářadí) – kotoučové pily

20. 9. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 41)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Obecná část jednání se týkala prezentací 
statistik zahrnujících úrazy způsobených kotoučovými pilami. Statistika dozorového 
orgánu Německa podrobně zmapovala konkrétní úrazy a detailně popisovala rozložení 
úrazů, např. podle věkových skupin, na území tohoto státu. Dozorový orgán Francie 
prezentoval výsledky úrazů, které byly způsobeny ručním nářadím v tomto státě v letech 
2012-2014, přičemž u kotoučových pil bylo zaznamenáno 481 úrazů. V odborné části byl 
program zaměřen hlavně na projednání všech atributů zkoušek kotoučových pil, tj. od 
vzorkování výrobků, přes výběr typu zkoušek až po výběr akreditované zkušební 
laboratoře. Po rozsáhlé debatě týkající se vzorkování bylo hlasováním rozhodnuto, že 
odběr vzorků proběhne na přelomu let 2016-2017. Vzhledem k rozsahu zkoušek bylo 
předběžně stanoveno, že každý dozorový orgán, který je do této společné akce 
zapojený, odebere ze svého vnitřního trhu 2 vzorky u 11 modelů kotoučových pil, 
tj. celkově 22 kusů výrobků. ČOI se této společné akce účastní.

Belgie, Brusel – 2. jednání pracovní skupiny společné mezinárodní akce 
PROSAFE JA2015 – Playgrounds (Dětská hřiště)

21. – 22. 9. 2016 – Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 36)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání představili své zkušenosti 
a stav kontrol zařízení dětských hřišť ve svém státě. Zástupci organizace PROSAFE 
vyhodnotili a sumarizovali data získaná z předem zaslaných dotazníků týkající se 
především legislativní opory a normativních předpisů. Byl upřesněn další program 
provádění vlastních kontrol, rozdělení kontrol podle ročních období a jejich rozvržení do 
časových fází v roce 2017. Bylo dohodnuto, že účastníci budou vybaveni novými 
kontrolními soupravami, přičemž jejich pořízení pokryje rozpočet této společné 
mezinárodní akce. Tyto kontrolní soupravy obsahují např. sondy na zachycení hlavy, těla 
a prstů, sondu na zachycení šatů, měrky na hlavu, krk a ramena apod. Národním 
dozorovým orgánům budou rozeslány návrhy checklistů týkající se provádění této 
kontroly k připomínkám. ČOI se této společné akce účastní.

Lublaň – 3. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – Power Tools I. (Ruční nářadí) – úhlové brusky

29. – 30. 9. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 37)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání byli seznámeni výsledky 
zkoušek úhlových brusek, které byly provedeny v akreditované zkušební laboratoři 
Slovinského institutu pro jakost a metrologii podle harmonizovaných norem EN 60745-1 
Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 1: Všeobecné požadavky 
a EN 60745-2-3 Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-3: Zvláštní 
požadavky na brusky, leštičky a talířové rovinné brusky. U výrobků odebraných v České 
republice se jako největší závada z hlediska nebezpečnosti výrobku k spotřebitelům, jeví 
nevyhovění výrobku na zkoušku pádem z jednoho metru. Po pádu došlo k rozbití 
plastového krytu a odhalení živých části silového elektrického obvodu. Pracovní skupina 
se dále v akreditované zkušební laboratoři seznámila se stavem výrobků po provedených 
zkouškách. Dále byl program jednání věnován vývoji, jakým směrem se budou ubírat 
bezpečnostní požadavky na elektromechanické nářadí včetně priority na bezpečné 
používání lidmi, kteří s daným nářadím pracují poprvé v životě.
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Belgie, Brusel – 2. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Electrical Appliances (Elektrické spotřebiče) – mixéry 
a topinkovače

4. – 5. 10. 2016 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 44)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Mezinárodní společná akce PROSAFE 
JA2015 pro elektrické spotřebiče mixéry a topinkovače, vznikla na základě zvýšeného 
počtu notifikací o těchto výrobcích v databázi RAPEX. Může zde dojít např. 
k popáleninám spotřebitelů v důsledku nepřípustného oteplení přístupných povrchů 
těchto výrobků. V rámci jednání pracovní skupiny byla ve spolupráci se zástupci 
jednotlivých zainteresovaných subjektů (ANEC, Elektrická bezpečnost ve Velké Británie, 
CECED, CENELEC, DG JUSTICE a DG GROW) probírána problematika formálních 
námitek k harmonizovaným normám EN 60335-2-14 (mixéry) a EN 60335-2-9 
(topinkovače), pod které obě skupiny výrobků spadají. Pracovní skupina dále 
připravovala pracovní materiály a dohadovala podrobnosti průběhu společné kontrolní 
akce. Společná akce bude zaměřena na topinkovače na přípravu 2 až 4 topinek, volně 
stojící „klasické“ mixéry, vyjma mixérů pro přípravu nápojů, a dále ruční šlehače. ČOI se 
této společné akce účastní.

Španělsko, Alicante – jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – Safety Barriers (Bezpečnostní zábrany) 

4. – 7. 10. 2016 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 40)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 podrobně probírali výsledky zkoušek prováděných v akreditované 
zkušební laboratoři AIJU – Centro Tecnologico del Juguete, Španělsko, a to jak 
mechanických závad, tak i nedostatků spojených s výskytem zakázaných chemických 
látek v jednotlivých odebraných vzorcích. V akreditované zkušební laboratoři rovněž 
proběhly ukázky zkušebních postupů dle harmonizované normy EN 1930 – Výrobky pro 
péči o dítě – Bezpečnostní zábrany – Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení. 
Rovněž proběhlo hodnocení závažnosti jednotlivých zjištěných závad (analýza rizik) 
a účastníci převzali protokoly v tištěné verzi a celkovou závěrečnou zprávu akreditované 
zkušební laboratoře AIJU s hodnocením všech závad a celkovými výsledky přezkoušení 
testovaných vzorků. V rámci diskuze s pracovníky této laboratoře si bylo možné vyjasnit 
sporné otázky týkající se předmětného testování.

Španělsko, Bilbao – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro strojní zařízení – ADCO MD

5. – 6. 10. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 43)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Hlavním bodem pracovního jednání byly 
nedostatky u výrobků, které byly kontrolovány v provozu a nesplňovaly požadavky na ně 
kladené směrnicí EP a Rady č. 2006/42/ES, o strojních zařízeních a o změně Směrnice 
95/16/ES (Strojní směrnice), při jejich uvádění na trh. Dozorový orgán Velké Británie 
seznámil účastníky s výsledkem kontrol zdvihacích pracovních plošin, které byly 
analyzovány vzhledem k základním požadavkům Strojní směrnice na tyto výrobky 
a současně byla tímto dozorovým orgánem podána žádost na změnu harmonizované 
normy EN 280 – Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – Konstrukční výpočty – Kritéria 
stability – Konstrukce – Bezpečnost – Přezkoušení a zkoušky. Dále dozorový orgán 
Francie řešil situaci bezpečnostních požadavků na přípojná vozidla se sklápěcí karosérií 
po dvou smrtelných nehodách a analýzou dospěl k názoru předložit technické 
normalizační komisi návrh na změnu harmonizované normy EN 1853 – Zemědělské 
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stroje – Přípojná vozidla se sklápěcí karosérií – Bezpečnost. Dále byly k diskusi 
předloženy materiály v návaznosti na jednání pracovní skupiny WG strojní zařízení 
v oblasti sporných anebo ještě nezařazených návodů do příruček.

Belgie, Brusel - Setkání členů CPC výboru 
6. 10. 2016 – Mgr. Jana Sobotková, oddělení právní (ZSC 50)

Program a zhodnocení přínosu jednání: zástupkyně ČOI se v Bruselu na žádost MPO 
zúčastnila jednání členů výboru CPC (systému přeshraniční spolupráce evropských 
dozorových orgánů). Na tomto jednání byly řešeny některé důležité otázky, týkající se 
činnosti ČOI, šlo především o emisní skandál společnosti Volkswagen. Jednání se jako 
hosté účastnili také zástupci BEUC – evropské spotřebitelské organizace, která 
zastřešuje činnost spotřebitelských sdružení z jednotlivých členských států (z ČR je v ní 
zapojen dTest). Zástupci BEUC prezentovali svůj postoj k celému skandálu a velmi 
kriticky se vyjadřovali k dosavadní aktivitě dozorových orgánů členských států. BEUC 
v případu mj. vidí jasné porušení zákazu nekalých obchodních praktik. Z vyjádření 
přítomných členských států vyplynulo, že se případem zabývají a analyzují jej po 
technické i právní stránce v rámci svých kompetencí. Výrazným výsledkem je nicméně 
doposud pouze rozhodnutí italského úřadu, který VW uložil pro porušení zákazu 
nekalých obchodních praktik sankci ve výši 5 milionů eur (rozhodnutí v anglické verzi 
přiloženo).

Island, Reykjavik – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro elektrická zařízení určená pro používání 
v určitých mezích napětí – ADCO LVD

11. – 13. 10. 2016 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 45)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Během pracovního jednání byly probírány 
horizontální aktivity zaměřené na osvědčené procesy (Best practices), informace ze 
zasedání expertní skupiny Evropské komise IMP-MSG, příručka LVD a formální námitky 
k jednotlivým harmonizovaným normám na elektrická zařízení (mixéry, ledničky apod.). 
Dále byly popsány změny v databázi ICSMS včetně bezpečnostních doložek, a také se 
řešila problematika online prodejů výrobků ve spojitosti s kontrolami národních 
dozorových orgánů. Jednotlivé členské státy EU prezentovaly svoji práci v oblasti 
dozoru elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí (LVD 
výrobky). Vedoucí pracovní skupiny PROSAFE JA2014 na LED a CFL světelné zdroje 
přednesl výsledky této mezinárodní společné akce a v rámci jednání LVD-EMC byly 
jednotlivými zástupci prezentovány výsledky společné dozorové akce na LED reflektory.

Belgie, Brusel – 2. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 –  Plasticised Toys (Plastové hračky)

18. – 19. 10. 2016 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 46)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 zkompletovali veškeré údaje o navržených kontrolovaných hračkách 
a chemických látkách, které budou v rámci ní ověřovány. Zkoušeno má být cca 240 
modelů hraček, a to zejména na požadavky stanovené v Nařízení REACH, které se týkají 
nebezpečných chemických látek, které mohou být obsaženy v materiálu plastových 
hraček. Modely hraček, které v rámci této společné akce budou zkoušeny, jsou panenky 
nebo figurky s lidským tělem, nafukovací hračky do vody, plastové knížky pro nejmenší 
a mačkací a pískací hračky. Prodiskutována byla spolupráce s celními orgány a dále 
průběh vzorkování hraček, kdy má být věnována pozornost jejich online prodejům. 
Informace o společné akci byly předány dalším zainteresovaným subjektům, jako jsou 
zástupci výrobců hraček v EU a organizacím ANEC a TIE.
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Belgie, Brusel – jednání expertní skupiny Evropské komise IMP-MSG

21. 10. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 53)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Cílem jednání bylo prodiskutovat obsah 
dokumentů předložených zástupci Evropské komise týkajících se nejenom dosavadní 
práce, ale i výhledů do budoucna s ohledem na aktualizaci Nařízení EP a Rady 
č. 765/2008/ES v oblasti dozoru nad trhem. Na celém území EU působí v současnosti 
více než 500 dozorových orgánů. Evropská komise, na základě vlastní iniciativy „vnitřní 
trh – vymahatelnost a shoda“, pověřila skupinu Technopolis ve spolupráci s poradenskou 
společností EY úkolem analyzovat výhody a nedostatky článku 19 tohoto Nařízení, 
týkajícího se „Opatření dozoru nad trhem“. Skupina Technopolis připravila dotazník, který 
bude sloužit k vyhodnocení odpovědí jednotlivých členských států EU. Dále Evropská 
komise prezentovala pokračování zavedení ochranné doložky do databáze ICSMS, kdy 
k datu 30. 9. 2016 bylo do této databáze zavedeno 60 ochranných doložek, přičemž 
většina (57) jich byla notifikována podle Směrnice LVD. Evropský projekt dozoru nad 
trhem se zaměřením na měřidla byl úspěšně ukončen. Tohoto projektu se zúčastnila 
i ČOI.

LISTOPAD

Německo, Mnichov – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro osobní ochranné prostředky – ADCO PPE

2. – 3. 11. 2016 – Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 54)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupci členských států EU prezentovali 
výsledky kontrol zaměřených na jednotlivé ochranné prostředky, např. na oděvy 
s vysokou viditelností, odolnost proniknutí u bezpečnostní obuvi, ortopedickou 
bezpečnostní obuv, plovací pomůcky pro děti, horolezecká vybavení, záchranné vesty 
apod. Podstatným bodem jednání byla implementace čl. 47 Nařízení EP a Rady (ES) 
č. 425/2016, o osobních ochranných prostředcích (OOP), týkajícího se dvouletého 
přechodného období do doby, než bude aplikovatelné nové Nařízení o OOP a jak ji 
vnímají jednotlivé členské státy EU ve vztahu k uvádění výrobků na trh.      

Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 –   Acoustic Toys (Akustické hračky) 

3. 11. 2016 - Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 58)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 podrobně prodiskutovali návrh závěrečné zprávy ke společné akci 
akustických hraček a výsledcích vyplývajících ze statistických údajů a dále závažnost 
závad hraček zjištěných v průběhu laboratorního testování. Celkově bylo zkontrolováno 
386 ekonomických subjektů, z toho 8 výrobců, 112 dovozců a 269 distributorů. Odebráno 
bylo 390 modelů hraček, které byly zkontrolovány, zda odpovídají současným 
požadavkům na akustický tlak dle harmonizované normy EN 71-1 + A3:2014. Závěrečná 
zpráva ke společné akci bude publikována po výročním zasedání organizace PROSAFE 
v březnu 2017. O závěrech společné akce bude informována také pracovní skupina 
ADCO TOYS. ČOI se této mezinárodní společné akce účastní.
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Slovinsko, Lublaň – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro měřicí přístroje a váhy – ADCO WELMEC 
a WG 5

8. – 9. 11. 2016 - Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 55)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání byli 
seznámeni s praktickými případy z dozorové činnosti jednotlivých členských států EU, 
např. s výsledky kontrol funkčních výdejních stojanů a zdravotnických měřících přístrojů 
ve Slovinsku, silničních cisteren na převoz tekutých plynů ve Švýcarsku s dosahem do 
Německa a Francie, prodejních míst (Post of Sale) ve Francii, kde se provádí vážení 
zboží a jeho cenová kalkulace apod. Účastníkům byly představeny nově vyhlášené 
společné kontrolní akce pro rok 2017 a poskytnuta lhůta k přihlášení. Zástupce Evropské 
komise informoval účastníky o připravovaných harmonizovaných normách a legislativě. 

Belgie, Brusel - prezentace na veřejném slyšení k návrhu nového nařízení o 
přeshraniční spolupráci pořádaném výborem IMCO Evropského parlamentu 
9. 11. 2016 – Mgr. Jana Sobotková, oddělení právní (ZSC 59)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupkyně ČOI se v Bruselu na žádost 
europoslankyně MUDr. Olgy Sehnalové zúčastnila veřejného slyšení ve výboru IMCO 
Evropského parlamentu k návrhu nového nařízení o přeshraniční spolupráci, které by 
mělo nahradit dosavadní nařízení č. 2006/2004, podle něhož ČOI v současné době 
postupuje. V rámci prezentace zástupkyně ČOI popsala zkušenosti se stávajícím 
nařízením – vyzdvihla možnost účinně vymáhat dodržování zákonných povinností i proti 
podnikatelům z jiných zemí EU, kterou ČOI před přijetím nařízení neměla, ocenila i 
možnost sdílet zkušenosti a čerpat inspiraci od ostatních dozorových orgánů v EU (která 
konkrétně ČOI přinesla např. nápad zveřejňovat varování před rizikovými e-shopy a 
navázat spolupráci se správcem domény.cz, díky níž se daří účinně zasahovat proti 
podvodným stránkám registrovaným na cz doménách).

Belgie, Brusel
14. 11. -18. 11. 2016 – Ing. Kříž (ZSC 51) – cesta byla zrušena 

Belgie, Brusel – jednání International Product Safety Week (IPSW)

14. – 18. 11. 2016 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 57)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Mezinárodní setkání zástupců dozorových, 
legislativních, regulatorních a standardizačních orgánů, a dále zástupců Evropského 
parlamentu, Evropské komise DG GROW, DG JUSTICE, CPSC, OECD, ICPHSO, 
PROSAFE, notifikovaných osob, zahraničních zástupců výrobců, nadnárodních 
průmyslových svazů, asociací, nadací, spotřebitelských a občanských organizací, které 
se zabývalo celosvětovou otázkou bezpečnosti výrobku. V rámci celého pracovního 
týdne se probírala, ať už formou přednášek či jednání, tématika zlepšení bezpečnosti 
výrobků, při projednávání které bylo např. uvedeno, že je až 14% riziko týkající se 
nebezpečí spotřebitelských výrobků pro produkty, u kterých prohlášení o shodě vydávají 
samotní výrobci na rozdíl od těch výrobků, kde se ověření bezpečnosti požaduje třetí 
stranou (1%). Dále se probírala problematika ochrany spotřebitele, problematika online 
prodeje výrobků přes síť Internet, u kterého probíhají kontroly nebezpečných výrobků jak 
reaktivně, u již známých nebezpečí, tak i proaktivně při vyhledávání možných 
nebezpečných výrobků, a také problematika stažení výrobků z trhu, a to vše nejen na 
evropské ale i celosvětové úrovni.



~ 43 ~

Belgie, Brusel – zahajovací jednání pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci 
dozorových orgánů v oblasti textilu – ADCO TEXTILE 

17. 11. 2016 - Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 60)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Pracovní skupina ADCO TEXTILE byla 
ustanovena z důvodu vzrůstajícího počtu výrobků, které neodpovídají požadavkům 
Nařízení EP a Rady č. 1007/2011, o názvech textilních vláken a souvisejícím označování 
materiálového složení textilních výrobků, kdy jsou spotřebitelé vystaveni riziku 
plynoucímu z výrobků nedodržujících platná ustanovení tohoto Nařízení. Cílem práce 
této pracovní skupiny je prosadit jednotnost a přísnost kontrol napříč dotčeným sektorem 
v rámci jednotlivých členských států EU, identifikovat problémy zejména u dovážených 
textilních výrobků a u online internetových prodejů. V rámci zahajovacího jednání byly 
probrány návrhy základních dokumentů, a to „Jednací řád“ pracovní skupiny ADCO 
TEXTILE a návrh „Metodiky“ s vysvětlujícími pokyny k využívání předmětného Nařízení. 
Účastnící byli rovněž seznámeni s databází ICSMS, do které se budou vkládat informace 
o jednotlivých kontrolovaných textilních výrobcích.   

Belgie, Brusel - CPC Workshop týkající se informování o cenách 
24. 11. 2016 – Mgr. Jana Sobotková, oddělení právní (ZSC 65)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupkyně ČOI se v Bruselu zúčastnila 
workshopu, během kterého úřady zapojené do sítě CPC sdílely své zkušenosti 
s vymáháním povinnosti podnikatelů informovat spotřebitele o ceně prodávaných 
výrobků/služeb. 

Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – Safety Barriers (Bezpečnostní zábrany) 

23. 11. 2016 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 61)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 podrobně probrali výsledky zkoušek a notifikaci zjištěných 
nebezpečných výrobků do databáze RAPEX. Dále byly jednotlivě probrány různé typy 
nedostatků zjištěných podle postupů a požadavků harmonizované normy EN 1930:2011, 
včetně jejich možné závažnosti z hlediska bezpečnosti. Rovněž byl vznesen požadavek 
na informování organizace PROSAFE o nápravných opatřeních provedených na trhu na 
základě zjištěných výsledků tak, aby tyto informace byly zahrnuty do výsledné zprávy 
této organizace. Pracovníci organizace PROSAFE také sdělili účastníkům informace 
o dalších plánovaných společných akcích. Vzhledem k vyhodnocení informací z tzv. 
„Priority list“ pro výrobky určené dětem, byly, jako nejzávažnější téma pro další společné 
akce, navrženy pro kontrolu dětské postýlky a ohrádky. 

Belgie, Brusel – Valná hromada organizace PROSAFE a výroční zasedání 
mezinárodní společné akce PROSAFE JA2015

29. – 30. 11. 2016 – Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 42)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na valné hromadě organizace PROSAFE 
informovali její představitelé účastníky o finanční stavu této organizace a byl jim také 
představen nový člen Rady této organizace. V rámci valné hromady byly dále 
diskutovány informace o mezinárodním týdnu organizace PROSAFE, který proběhl od 
14. do 18. 11. 2016 v Bruselu jako platforma pro výměnu informací a předání zkušeností 
mezi národními i mezinárodními organizacemi zabývajícími se dozorem nad trhem. 
Zástupce Evropské komise poskytl informace k problematice výrobků prodávaným 
online přes síť Internet. Bezpečnost výrobků prodávaných online stále více zasahuje do 
kontrolní činnosti dozorových orgánů i organizace PROSAFE. Také byly diskutovány 
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informace o mezinárodních společných akcích konaných pod záštitou této organizace. 
Účastníci valné hromady byli vyzváni k předložení návrhů na oblasti výrobků, které by 
chtěli zahrnout do výběru pro mezinárodní společnou akci PROSAFE JA2017. 

Slovensko, Bratislava – 1. regionální seminář k prekurzorům výbušnin

29. – 30. 11. 2016 – Ing. Michal Machač, OMPK (ZSC 67)
Program a zhodnocení přínosu jednání: Zúčastněné dozorové orgány prezentovali na 
tomto semináři postup vynucování Nařízení  EP a Rady č. 98/2013, o uvádění prekurzorů 
výbušnin na trh a o jejich používání, ve svém státě. Např. ve Slovenské republice 
vykonává státní správu na úseku prekurzorů výbušnin Ministerstvo hospodárstva SR pro 
povolení k jejich dovozu a držení, Policajný zbor SR, jako kontaktní bod, Slovenská 
obchodná inšpekcia, jako kontrolní orgán a Finačná správa jako kontrolní orgán na vnější 
hranici. Další prezentace přednesli národní dozorové orgány České republiky, Polska, 
Maďarska a Velké Británie.

PROSINEC

Belgie, Brusel – seminář Risk Assessment (Posuzování rizik) – PROSAFE JA2015

1. 12. 2016 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 56)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Seminář k posuzování rizik byl určen pro 
všechny členy horizontálních i výrobkově zaměřených mezinárodních společných akcí 
PROSAFE JA2015. Během tohoto semináře byli účastníci seznámeni se šablonami pro 
posouzení rizik, které již byly vytvořeny k výrobkům ze společných akcí PROSAFE 
JA2012-JA2014. Vypracované šablony jsou volně přístupné na webových stránkách 
www.prosafe.org. Plány pracovní skupiny na posuzování rizik se týkají zvýšení využití 
a povědomí o materiálech pro hodnocení rizik, získávání zpětné vazby o těchto 
materiálech, vypracování pokynů pro odhad pravděpodobností pro jednotlivé kroky 
posouzení rizik apod. Tato pracovní skupina dále připravuje návod jak postupovat při 
hodnocení rizika spojeného s chemickými látkami ve spotřebitelských výrobcích. V této 
věci je také důležité zda se posouzení chemických rizik shoduje s metodou používanou 
pro posuzování rizik „klasických“ výrobků a kdy se naopak metody posouzení rizik liší. 

Belgie, Brusel – 2. jednání pracovní skupiny společné mezinárodní akce 
PROSAFE JA2015 – Power Tools II. (Ruční nářadí) – kotoučové pily

13. 12. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 66)

Program a zhodnocení přínosu jednání: V části týkající se harmonogramu 
a koordinace odběru vzorků byl sestaven odběrový kalendář. V odborné části byl 
prezentován checklist, který se skládá ze dvou částí, a to formální požadavky na značení 
a požadavky na prohlášení o shodě. Tento checklist již byl ověřen u mezinárodní 
společné akce PROSAFE JA2014 Power Tools I. – uhlové brusky a je nastavený na 
nejnovější verze evropských harmonizovaných norem EN 60745-1 Ruční 
elektromechanické nářadí – Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky a EN 60745-2-
5 Ruční elektromechanické nářadí – Bezpečnost – Část 2-5: Zvláštní požadavky na 
kotoučové pily. V rámci diskuse na vybrané zkoušky došlo z hlediska finanční náročnosti 
a rizikům spojených s používáním kotoučových pil k úpravě požadavku na počet 
provozních cyklů potřebných na ohodnocení trvanlivosti. Byl stanoven počet 5 000 cyklů, 
který se jeví jako dostačující pro ohodnocení trvanlivosti tohoto výrobku. Po diskuzi 
a odsouhlasení bylo dále stanoveno, že pro zkoušky bude dostačující odběr jednoho 
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kusu vzorku z daného modelu. Pro provedení zkoušek byla vybrána akreditovaná 
zkušební laboratoř SIQ v Lublani, Slovinsko. 

Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro spotřebiče plynných paliv – ADCO GAD

15. 12. 2016 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 68)

Program a zhodnocení přínosu jednání: Prezentaci zhodnocení výsledků společného 
projektu ke kontrole administrativních požadavků na spotřebiče plynných paliv přednesl 
zástupce dozorového orgánu Švýcarska. U několika států EU se u těchto specifických 
výrobků – vařiče nebo varné panely se dvěma anebo více hořáky pro použití 
v karavanech, obytných přívěsech a rekreačních plavidlech, objevily problémy 
s faktickou dostupnosti těchto výrobků, i když byly inzerovány prostřednictvím webových 
stránek. Z toho důvodu kontrola proběhla pouze u hospodářských subjektů, u kterých byl 
dostupný konkrétní výrobek. Společnou dozorovou akcí byly u kontrolovaných výrobků 
zjištěny nedostatky jak u povinného značení CE, tak i u návodů k obsluze i k údržbě. 
U výrobků kontrolovaných ČOI byl zjištěn pouze jeden nedostatek, a to chybějící 
informace v českém jazyce. Dále zástupce Evropské komise informoval o již přijatém 
Nařízení o spotřebičích plynných paliv, které vstoupí v účinnost 21. 4. 2018.

Služební zahraniční cesty ESC 

Nizozemsko, Amsterdam – workshop zaměřený na diskriminaci spotřebitele 
Datum: 17. – 18. 2. 2016
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Bittenglová, (ZSC 10)
Program: Účast na workshopu zaměřeném na diskriminaci spotřebitele na vnitřním trhu 
v souvislosti s geo-blockingem
Zhodnocení přínosu jednání: Získání aktuálních poznatků v oblasti spotřebitelské legislativy, 
získání zkušeností s diskriminací spotřebitele v různých členských státech EU, získání informací 
z provedených průzkumů, diskuse o možnostech dalšího vývoje v dané oblasti, objektivních 
důvodech pro geo-blocking, konzultace nad konkrétními případy diskriminace.

Belgie, Brusel – jednání sítě ESC, EK, CHAFEA a platformy ODR
Datum: 15. – 17. 3. 2016
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Bittenglová (ZSC 11) a Mgr. Tichota 
(ZSC 12)
Program: Práce v síti ESC, společné projekty, nový systém pro sdílení sporů, hodnocení grantů 
za rok 2016, komunikace sítě ESC, informace o zahájení platformy ODR
Zhodnocení přínosu jednání: Informace o vývoji nového systému pro sdílení a řešení případů 
v rámci sítě ESC, jeho testování přímo na místě, role sítě ECC-Net v podpoře legislativy 
ODR/ADR, hodnocení tříletých rámcových partnerství a průběžné hodnocení spotřebitelského 
programu, možnosti partnerství s poradenstvím Your Europe. Fungování platformy ODR, jejím 
rozvoji v jednotlivých zemích a o jednotlivých kontaktních místech. Možnost sdílet připomínky 
k fungování platformy a diskutovat roli ESC jako kontaktního místa a postupy při asistenci 
stranám sporů v rámci platformy i vztahu k subjektům ADR. Možnost osobní výměny zkušeností 
s kolegy z jiných zemí EU, Norska a Islandu
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Nizozemsko, Amsterdam – jednání zástupců sítě ESC a EK v rámci nizozemského 
Předsednictví EU, konference nizozemského Předsednictví EU.
Datum: 17. – 20. 4. 2016
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Mgr. Tichota (ZSC 19) a Mgr. Slezák 
(ZSC 20)
Program: Účast na setkání členů sítě Evropských spotřebitelských center (tzv. Cooperation 
day) a dále na tzv. Presidency Event pořádané u příležitosti předsednictví Nizozemska v Radě 
EU
Zhodnocení přínosu jednání: Získání aktuálních poznatků v oblasti spotřebitelské legislativy, 
získání aktuálních poznatků o budoucím vývoji informačního systému sítě ESC, koordinace 
postupů při řešení konkrétních případů s partnerskými zahraničními centry ESC, získání 
aktuálních informací o činnosti sítě ESC, ohlédnutí za minulostí a představy do budoucna. 
Diskuse vizí a společných postupů pro komunikační aktivity sítě ESC, společný twitterový účet. 
Informace o komunikačním workshopu ve Vilniusu v červnu 2016. Workshop na téma 
management pracovního týmu ESC. Výměna zkušeností s paralelními postupy a činností ESC-
ADR-NEB-ODR.

Litva, Vilnius – Komunikační workshop sítě ESC
Datum: 7. 6. – 9. 6. 2016
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Mgr. Tichota (ZSC 28)
Program: účast na komunikačním workshopu členů sítě ESC. Zajištění informací a inspirace 
pro další práci ESC ČR, a to v oblasti komunikačních aktivit.
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o vývoji komunikačních aktivit 
v rámci sítě ESC. Sdílení zkušeností s komunikačními pracovníky ostatních center, možné 
formy společné propagace aktivit sítě ESC a zefektivnění běžných i mimořádných 
komunikačních aktivit ESC. Možnosti propojení s dalšími informačními sítěmi Evropské unie, 
způsoby prezentace na sociálních sítích.

Lucembursko, Lucemburk – Jednání sítě ESC, Chafea a Evropské komise. 
Datum: 27. 6. – 29. 6. 2016
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Mgr. Tichota (ZSC 32) a JUDr. 
Petrážová (ZSC 33)
Program: Jednání sítě ESC a Chafea (Výkonná agentura pro ochranu zdraví a spotřebitele) o 
dalším způsobu financování ESC ČR a způsob podávání přihlášek ke grantu Chafea.
Zhodnocení přínosu jednání: Zajištění informací o dalším způsobu financování ESC ČR a 
způsob podávání přihlášek ke grantu Chafea (rámcová tříletá smlouva, jednoroční specifický 
grant), diskuse se zástupci členů sítě ESC o společných postupech a možnostech spolupráce a 
získání instrukcí a informací od Evropské komise týkající se další činnosti sítě ESC a společných 
projektů sítě ESC. Prostor byl také věnován individuálnímu jednání mezi zástupci ESC ČR a 
Chafea ohledně pravidel financování a vykazování činnosti centra v rámci jednoročního grantu.

Maďarsko, Budapešť – studijní návštěva
Datum: 4. 10. – 6. 10. 2016
Účast: 3 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – JUDr. Petrážová (ZSC 47) a 
Lažatková (ZSC 48) a Mgr. Tichota (ZSC 49)
Program: Studijní cesta do partnerského ESC Maďarsko, výměna zkušeností a postupů.
Zhodnocení přínosu jednání:
Zajištění informací pro další práci ESC ČR, diskuse s pracovníky ESC Maďarsko a dalších 
center, která se společné studijní návštěvy účastnila (ESC Nizozemí, Slovensko, Slovinsko, 
Chorvatsko, Španělsko), informace o přístupech a postupech jednotlivých ESC při řešení 
přeshraničních spotřebitelských sporů a konzultace společně řešených spotřebitelských 
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přeshraničních sporů (letecká doprava, online seznamky, autopůjčovny a další). Také byla 
obsáhle diskutována problematika platformy ODR.

Belgie, Brusel – Evropský spotřebitelský summit
Datum: 16. 10. – 17. 10. 2016
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – JUDr. Petrážová (ZSC 52)
Program:  Účast na jednání Evropský spotřebitelský summit
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o o spotřebitelské legislativě 
v rámci EU a jejím dalším vývoji. Výměna názorů v rámci workshop s ostatními kolegy napříč 
EU na dané téma. Získání informací o postojích podnikatelských frakcí, akademiků a Evropské 
komise k dané problematice 

Belgie, Brusel – vzdělávací jazykový kurz anglického jazyka ERA
Datum: 27. 11. – 2. 12. 2016
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – JUDr. Petrážová (ZSC 63)
Program: Účast na vzdělávacím jazykovém kurzu „Intensive Legal English Curse“. Jazykový 
kurz organizačně a personálně zajišťovala Academy of European Law (ERA).
Zhodnocení přínosu jednání: Zkvalitnění odborných jazykových schopností (právní 
terminologie, psaný projev, specifika právního žargonu atd.) právníka ESC, které následně 
využije v rámci činnosti ESC.  

Německo, Francie, Kehl Štrasburk – studijní návštěva
Datum: 4. 12. – 6. 12. 2016
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) -  Tichota (ZSC 69) a Lažatková 
(ZSC 64)
Program: Studijní cesta do partnerského ESC Německo, Itálie, výměna zkušeností a postupů.
Zhodnocení přínosu jednání: Seznámení s fungováním a činností ESC Německo, Francie, 
zajištění informací pro další práci ESC ČR o aplikaci práv cestujících v letecké dopravě a 
tamního spotřebitelského práva, o systému ADR, kontaktech s partnery, spolupráci v rámci 
hostující organizace a dalšími stranami s ohledem na mediální komunikaci činnosti sítě ESC, 
tématem byly i společné projekty sítě ESC. 

Belgie, Brusel – jednání sítě ESC, EK, CHAFEA a platformy ODR
Datum: 7. – 9. 12. 2016
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – JUDr. Petrážová (ZSC 63) a 
Lažatková (ZSC 64)
Program: Spolupráce v síti ESC, koordinace rozvoje sítě ESC, ADR/ODR.
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací o činnosti Evropské komise v oblasti práv 
spotřebitelů na jednotném trhu, ADR/ODR, dalším směrování sítě ESC a koordinaci činnosti 
jejích členů, práci koordinačních skupin v rámci dalšího rozvoje činnosti sítě ESC, společných 
projektech sítě ESC, dalším postupu v rámci dalšího vývoje informačního systému sítě ESC. 
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Služební zahraniční cesty 
Oddělení řešení mimosoudních spotřebitelských sporů – ADR

Trier, Německo 
Datum: 26. 6. – 1. 7. 2016
Účast: 1 zástupce ČOI (oddělení ADR)- (ZSC 031)
Program: Účast na konferenci o alternativním řešení spotřebitelských sporů
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o aktuálním vývoji evropské 
legislativy v oblasti alternativního řešení sporů, o aplikaci dané legislativy a dalších 
mechanismech v ostatních členských státech EU, aplikaci mediačních technik v praxi v rámci 
komunikace se spotřebiteli a obchodníky a o postoji odborné veřejnosti k problematice 
ADR/ODR. 
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IX. Vyčíslení výdajů na pohoštění a dary

Pohoštění

Pohoštění se podávalo při setkáváních s vnějšími orgány, při jednáních, poradách ředitelů

a vnitřních školeních, v letním období byla placena voda pro zaměstnance.

Celkem bylo vyčerpáno 382 792 Kč

Dary

Finanční prostředky na dary byly čerpány ve výši 29 246 Kč.

X. Přehled všech zálohových plateb na dodávky a 
práce investičního a neinvestičního charakteru, 
nerealizovaných v roce 2016, včetně 
zdůvodnění těchto plateb

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

XI. Bezúplatné převody majetku

V roce 2016 ČOI nezískala bezúplatným převodem žádný majetek.
V roce 2016 převedla ČOI bezúplatným převodem Tento majetek:
1DHM – 1 246 tis. Kč
1DNM – 166 tis. Kč
DDHM – 27 tis. Kč
DDNM – 23 tis. Kč
ODHM – 6 tis. Kč

Majetek byl bezúplatně převeden na příspěvkovou organizaci Czechinvest.
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XII. Vyčíslení a okomentování prostředků 
příjmů zvláštního příjmového účtu státního 
rozpočtu podle evidence správních poplatků, 
pokut ve správním řízení a pokutových bloků

ČOI provádí kontrolní činnost a ukládá a vybírá sankce ve správním řízení. Pohledávky 
vzniklé na základě sankcí udělených ČOI vymáhají celní úřady. V roce 2016 bylo na zvláštní 
příjmový účet státního rozpočtu z pokut uložených ve správním řízení odvedeno 65 341 730 Kč.
Z toho příkazy vybrané na místě byly ve výši 13 585 400 Kč a za správní poplatky bylo 
vybráno 24 380 Kč.
Celkem je za sledovaný rok v pohledávkách evidováno 99 896 300 Kč, z toho byly Celním 
úřadům předány k vymáhání pohledávky za 32 856 300 Kč.

Kromě pokut uložených ve správním řízení vč. příkazů na místě byly kontrolovaným 
fyzickým osobám ukládány blokové pokuty převážně za porušení ust. zákona č. 64/1986 Sb., o 
České obchodní inspekci. Za rok 2016 pak bylo na účet příslušných celních úřadů převedeno 
celkem 1 000 Kč.

Příjmy – zvláštní příjmový účet

A B C D E F G H

zákon 2016 zaplaceno převedeno na celkem

číslo vykonatelno v pohledávkách celkem   
roky 

předchozí
CÚ/subjekt 19 účet 3754

311/2006 2 851 000 2 830 000 2 143 000 850 000 2 143 000

102/2001 1 031 000 853 000 674 500 376 000 674 500

22/1997 6 505 000 5 384 500 4 582 500 87 000 0 4 582 500

634/1992 72 200 300 46 994 500 37 306 350 4 056 000 11 500 4 000 37 290 850

145/2010 5 565 000 5 063 000 4 766 500 165 000 4 766 500

255/2012 9 831 000 4 310 000 830 000 179 500 830 000

353/2003 707 000 657 000 574 600 150 000 574 600

64/1986 625 000 465 000 412 000 45 000 0 412 000

477/2001 254 000 252 000 252 000 0 252 000

247/2006 0 0 0 0 0

307/2013 0 0 0 0 0

253/2008 23 000 23 000 13 000 0 13 000

226/2013 0 0 0 0 0

379/2005 10 000 10 000 10 000 0 10 000

156/2000 71 000 71 000 71 000 0 71 000

201/2012 10 000 0 0 0 0

259/2014 61 000 61 000 61 000 3 000 61 000

185/2001 0 0 0 0 0

206/2015 73 000 43 000 38 000 0 38 000

223/2016 10 000 10 000 0 0 0

nař. 
305/2011

17 000 11 000 11 000 0 11 000

not. výr. 
RAPEX

0 0 0 0 0

ostatní 52 000 2 000 2 000 0 2 000
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příkazy a 
rozhodnutí 
spr.ř. 

99 896 300 67 040 000 51 747 450 5 911 500 11 500 4 000 51 731 950

příkazy na 
místě 

13 585 400 13 585 400 13 585 400 0 0 0 13 585 400

správní 
poplatky

24 380 24 380 24 380

CELKEM 113 506 080 80 625 400 65 357 230 5 911 500 11 500 4 000 65 341 730

Legenda:

B – součet pokut podle jednotlivých zákonů s vykonatelností v roce 2016 bez předaných 
              k vymáhání

C – pokuty evidované v pohledávkách celkem
D – pokuty zaplacené v roce 2016 (s vykonatelností v roce 2016, případně dříve)
E – ze sloupce D celkem - pokuty splacené z pohledávek evidovaných v letech předch.
F – pokuty vrácené firmám nebo CÚ
G – převod částek na položku běžného příjmového účtu (náklady řízení chybně zaslané 
       na účet pokut) 
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XIII. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol 
uskutečněných v roce 2016

Systém finanční kontroly je průběžně ověřován z hlediska funkčního nastavení a 
spolehlivosti vnějšími kontrolami, interní kontrolou prováděnou v rámci kanceláře ředitele 
úřadu a funkčnost vnitřního řídícího a kontrolního systému je ověřována i interním auditem. 
Interní audit byl v r. 2016 zajišťován jedním zaměstnancem.

Vnější kontroly
V roce 2016 byly v České obchodní inspekci provedeny celkem 3 vnější kontroly, které byly 
zaměřené na následující oblasti:

1. Kontrola plnění povinností vymezených v ustanoveních § 3 odst. 1 zákona č. 
251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů se zaměřením zejména 
na povinnosti na úseku odměňování zaměstnanců – provedeno Oblastním 
inspektorátem práce pro hlavní město Prahu 29. 1. 2016
Při provedené kontrole, jak je zřejmé z protokolu o kontrole č. 5021/16/O100 ze dne 
22. 2. 2016, byly zjištěny nedostatky, spočívající v pozdním předání platového výměru ze 
strany inspektorátu. 

2. Kontrola plnění povinností vymezených v ustanoveních § 3 odst. 1 zákona č. 
251/2005 Sb. o inspekci práce, ve znění pozdějších předpisů – provedeno Oblastním 
inspektorátem práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ukončeno protokolem ze dne 17. 2. 
2016.
Kontrola byla zaměřena na povinnosti na úseku odměňování, pracovního poměru, nebo 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a na úseku rovného zacházení.
Z protokolu o provedené kontrole ze dne 17. 2. 2016 plyne závěr, že kontrolou byly zjištěny 
nedostatky spočívající ve výskytu chybného data vystavení uvedeného na potvrzení o 
zaměstnání. Zjištěný nedostatek byl po kontrole odstraněn vydáním potvrzení se správným 
datem vystavení.

3. Kontrola plnění povinnosti plátce pojistného na veřejné zdravotní pojištění –
provedeno Oborovou zdravotní pojišťovnou zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví 
dne 11. 2. 2016. 
Kontrola byla zaměřena na plnění oznamovací povinnosti a na provádění plateb pojistného. 
Na základě provedené kontroly nebyly zjištěny žádné nedostatky.  

Vnitřní kontroly 
Vnitřní kontrolu zajišťuje jeden zaměstnanec řízený ředitelem Kanceláře úřadu. Plán 
vnitřních kontrol na rok 2016 byl schválen ústředním ředitelem České obchodní inspekce a 
obsahoval celkem 6 vnitřních kontrol zaměřených na: archivaci dokumentů a jejich 
vyřazování, kontrolní činnost vedoucích zaměstnanců, proces žádostí o informace dle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, nástupy a výstupy státních 
zaměstnanců a zaměstnanců, úhradu finančních prostředků za odebrané vzorky výrobků a 
proces zveřejňování příkazů a rozhodnutí v oblasti zákona č. 311/2006 Sb., o pohonných 
hmotách.

Z plánovaných vnitřních kontrol bylo provedeno 5 kontrol a jedna je ve fázi přípravy a 
zahájení (proces zveřejňování příkazů a rozhodnutí v oblasti zákona o pohonných 
hmotných). Výsledky z kontrol byly předány ústřednímu řediteli a projednány na poradě 
vedení, případně poradě ředitelů inspektorátů. K nápravě zjištěných nedostatků byla přijata 
příslušná opatření.
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Interní audity 
Na rok 2016 bylo naplánováno 5 interních auditů. V polovině roku byl plán interních auditů 
aktualizován tak, že audit zaměřený na využití IT systémů včetně přidělování přístupových 
práv z hlediska jejich aktuálnosti a přiměřenosti byl nahrazen auditem zaměřeným na 
dodržování ustanovení zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole při provádění řídící 
kontroly v ČOI. Realizováno bylo všech 5 plánovaných auditů ve stanovených termínech. 
Plánované audity byly zaměřeny na:

1. ESC – hospodaření s prostředky EU v roce 2015 na základě požadavku Evropské 
komise.
Interní audit Evropského spotřebitelského centra, jako auditovaného útvaru, zaměřený na 
ověření oprávněnosti a způsobilosti výdajů v souvislosti s projektem 
č. 668573 ECC-Net CZ SGA 2015.  Výsledky interního auditu potvrdily, že všechny 
vykázané výdaje v souvislosti s projektem byly způsobilé dle podmínek stanovených 
v projektu.

2. Evidence a využití nemovitého majetku ČOI.
Audit byl zaměřený na účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti evidence a 
využívání nemovitého majetku ČOI. V rámci auditu byla dále zkoumána hospodárnost, 
efektivnost a účelnost využívání nemovitého majetku. Na základě výsledků auditu byla
identifikována zjištění spočívající v nepřesnostech v evidenci majetku a v neaktuálnosti a 
neúplnosti vnitřních předpisů, upravujících oblast evidence a využívání nemovitého majetku 
ČOI.  

3. Plánování kontrolní činnosti včetně vyhodnocování výsledků kontrol
Výsledek interního auditu odhalil nesrovnalosti spočívající zejména v neaktuálnosti 
interních norem upravujících oblast plánování kontrolní činnosti. Hlavním závěrem 
provedeného auditu je doporučení interního auditora k provedení novelizace vnitřních 
norem upravujících oblast plánování kontrolní činnosti vyhodnocování výsledků kontrol a 
ukládání pokut na místě kontroly.

4.  Provádění řídící kontroly v rámci České obchodní inspekce  
Cílem interního auditu bylo ověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti provádění 
řídící kontroly v rámci České obchodní inspekce. Audit identifikoval zjištění ukazující na 
nedostatky projevující se v neúplnosti a neaktuálnosti vnitřních norem, upravujících 
auditovanou oblast, neprůkazností prováděné řídící kontroly a v nesouladu mezi 
přidělenými funkčními rolemi v ekonomickém informačním systému a platnými podpisovými 
vzory pro provádění řídící kontroly. 

5.  Evidence a vyřizování podnětů a podání v ČOI  
Cílem interního auditu bylo ověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti evidence 
a vyřizování podnětů a podání v ČOI. Audit identifikoval zjištění ukazující na nedostatky 
projevující se v neúplnosti a neaktuálnosti vnitřních norem upravujících auditovanou oblast, 
nezadávání úplných a časově relevantních údajů o podáních do informačního systému, 
nedodržení stanoveného termínu pro vyřízení podnětu a nepostoupení podání, které 
nespadá do kompetence ČOI. 

Na základě skutečností zjištěných při provádění interních auditů formuloval auditor ve 
Zprávě o provedení interního auditu doporučení k přijetí nápravných opatření v zájmu 
eliminace rizika plynoucího z identifikovaného zjištění. Zprávy o provedení interního auditu 
z provedených auditů byly předány auditovaným útvarům a ústřednímu řediteli. Účinnost 
přijatých opatření bude předmětem následného vyhodnocení auditorem.  
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XIV. Stav rezervního fondu k 31. 12. 2016

Datum Popis Zakázka Roční obrat Md Roční obrat Dal

1.1.2016 Počáteční stav 1 435 612,59

4.1.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005083/15=147,20 EUR 0005083/15 3 958,21

4.1.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005081/15=128,20 EUR 0005081/15 3 460,74

4.1.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005080/15=147,20 EUR 0005080/15 3 958,21

13.1.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005084/15=708,41 EUR 0005084/15 19 045,60

13.1.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005078/15=672,14 EUR 0005078/15 18 070,48

22.1.2016 ÚI-ESC záloha r. 2016 = 49 000,- EUR 0019109/16 1 319 570,00

18.2.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005088/15=402,48 EUR 0005088/15 10 824,70

18.2.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005088/15=477,26 EUR 0005088/15 12 835,91

18.2.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005092/15=786,81 EUR 0005092/15 21 161,25

3.3.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005003/16=492,76 EUR 0005003/16 13 260,17

3.3.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005086/15=659,85 EUR 0005086/15 17 756,56

3.3.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005004/16=770,62 EUR 0005004/16 20 737,38

3.3.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005087/15=446,98 EUR 0005087/15 12 028,23

3.3.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005087/15=385,10 EUR 0005087/15 10 363,04

3.3.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005001/16=685,16 EUR 0005001/16 18 437,66

30.3.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005006/16=96,60 EUR 0005005/16 2 602,40

30.3.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005005/16=696,21 EUR 0005006/16 18 755,90

25.4.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005008/16=96,60 EUR 0005008/16 2 599,51

17.5.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005007/16=720,78 EUR 0005007/16 19 378,17

9.6.2016 ÚI-ESC doplatek roku 2015-11347,42 EUR 0019109/16 305 075,39

13.6.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005018/16=242,50 EUR 0005018/16 6 520,83

23.6.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005009/16=582,19 EUR 0005009/16 15 681,29

7.7.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005023/16=491,10 EUR 0005023/16 13 240,06

2.8.2016 ÚI-úhrada FD 3/686, RP 5169 07 0010606/16 1 656,73

2.8.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005026/16=714,16 EUR 0005026/16 19 207,33

2.8.2016 ÚI-část.úhrada FD3/686,RP 516100-cenný mezin.balík 0010505/16 671,57

2.8.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005030/16=415,05 EUR 0005030/16 11 162,77

2.8.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005025/16=717,16 EUR 0005026/16 19 288,02

16.8.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005022/16=679,75 EUR 0005022/16 18 275,08

16.8.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005034/16=561,19 EUR 0005034/16 15 087,59

16.8.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005029/16=371,42 EUR 0005029/16 9 985,63

9.9.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005039/16=823,36 EUR 0005039/16 22 136,03

13.10.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005041/16=677,50 EUR 0005041/16 18 217,98

13.10.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005038/16=558,59 EUR 0005038/16 15 020,49

24.10.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005035/16= 97,65 EUR 0005035/16 2 625,32

25.10.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005036/16= 606,18 EUR 0005036/16 16 297,15

14.11.2016 ÚI- refundace ZSC č. 0005046/16; 570,20 EUR 0005046/16 15 349,78

14.11.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005037/16; 521,24 EUR 0005037/16 14 031,78

14.11.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005044/16; 759,83 EUR 0005044/16 20 454,62

14.11.2016 ÚI- refundace ZSC č. 0005040/16; 914,21 EUR 0005040/16 24 610,53

25.11.2016 ÚI- refundace ZSC č. 0005061/16 17 904,37
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5.12.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005043/16=213,15 EUR 0005043/16 5 739,06

5.12.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005045/16=255,- EUR 0005045/16 6 865,88

12.12.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005053/16=495,,89 EUR 0005053/16 13 336,96

16.12.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005061/16=723,47 EUR 0005061/16 19 450,49

16.12.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005038/16=386,66 EUR 0005038/16 10 395,35

16.12.2016 ÚI- refundace ZSC č.0005038/16=386,66 EUR 0005042/16 15 925,06

22.12.2016 ÚI - ESC 2017 z EU = 49 000,- EUR 0019109/17 1 317 365,00

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005034/15 3 400,10

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005034/13 24 012,52

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005035/13 22 647,37

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005038/13 31 863,31

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005042/13 23 946,44

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005043/13 15 784,92

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005044/13 21 841,39

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005073/14 26 879,33

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005069/14 20 625,57

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005065/13 12 177,09

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005004/14 21 530,09

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005029/14 16 890,91

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005037/14 26 080,86

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005033/14 25 386,63

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005028/15 18 151,48

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005037/15 19 063,60

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005044/15 2 602,40

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005040/15 34 585,30

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005043/15 19 162,69

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005054/14 23 610,07

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005012/15 16 377,53

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005011/14 22 923,58

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005048/14 21 908,82

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005038/14 15 661,91

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005020/14 23 689,38

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005002/15 20 668,56

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005007/15 21 891,29

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005004/14 11 029,94

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005010/14 15 627,66

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005051/14 20 641,04

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005071/14 27 025,52

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005058/14 22 535,16

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005027/14 20 731,41

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005006/14 9 212,97

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005046/14 12 270,74

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005026/15 29 529,79

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005066/14 20 639,16

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005006/14 5 434,59

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005066/13 15 291,28
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24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005012/14 24 885,88

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005041/13 15 779,06

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005029/14 10 644,04

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005046/15 18 163,30

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005039/15 15 436,74

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005051/15 20 943,12

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005041/15 18 664,81

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005042/15 18 775,65

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005049/15 16 065,70

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005045/15 5 482,89

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005068/15 5 600,00

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005045/15 10 087,78

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005074/15 15 513,50

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005056/15 5 494,33

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005075/15 2 598,54

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005077/15 6 126,89

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005076/15 13 778,58

24.2.2016 ÚI-přev.fin.pr.z RF na PÚ ČPRF-ZSC r.2015 0005072/15 21 521,38

31.3.2016 ÚI-převod fin.prostředků ESC 2015 0019109/16 340 296,59

28.4.2016 ÚI-převod ESC 2015/5139/ z RF na PÚ ČPRF 0019109/16 32 350,41

28.4.2016 ÚI-převod ESC 2015/5173 05/ z RF na PÚ ČPRF 0019109/16 54 071,00

28.6.2016 ÚI-ESC dopl.2015 převod fin.prost.z RF na PÚ 0019109/16 305 075,39

27.7.2016 ÚI-převod z RF na PÚ ČPRF-ESC 2016 0019109/16 476 959,58

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005083/15 3 958,21

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005081/15 3 460,74

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005080/15 3 958,21

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005084/15 19 045,60

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005078/15 18 070,48

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005088/15 10 824,70

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005088/15 12 835,91

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005092/15 21 161,25

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005003/16 13 260,17

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005086/15 17 756,56

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005004/16 20 737,38

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005087/15 12 028,23

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005087/15 10 363,04

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005001/16 18 437,66

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005005/16 18 755,90

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005006/16 2 602,40

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005008/16 2 599,51

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005007/16 19 378,17

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005018/16 6 520,83

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005009/16 15 681,29

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005023/16 13 240,06

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005026/16 19 207,33

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005030/16 11 162,77
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27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005026/16 19 288,02

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005022/16 18 275,08

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005034/16 15 087,59

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005029/16 9 985,63

27.10.2016 ÚI-převod fin.prostředků z RF na PÚ ČPRF 0005039/16 22 136,03

13.12.2016 ÚI-převod z RF na PÚ ČPRF-ESC 2016 0019109/16 737 386,05

mezisoučet 4 975 994,85 3 334 852,36

31.12.2016 Konečný zůstatek 1 641 142,49

Přesun do rezervního fondu vlastních prostředků v roce 2016 nebyl uskutečněn žádný.

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2016 je 1 641 142,49 Kč.
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XV. Vyčíslení nevyčerpaných rozpočtových
prostředků k limitům výdajových účtů za rok 
2016

Systémově určené výdaje (Investice) nebyly zcela vyčerpány. 

Čerpáno nebylo celkem 5 063 tis. Kč. 

Ve schváleném rozpočtu bylo přiděleno na investiční výdaje 12 700 tis. Kč, které již patřily 
do nového programu 122V193, platného pro roky 2017 – 2023. 

Ve snaze vyčerpat maximum výdajů určených na investiční výdaje rovněž z programu  
122V014 a 122V011, které k 31. 12. 2016 končí, zapojili jsme do výdajů všechny 
nespotřebované nároky v celkové výši 3 362 tis. Kč. 

Jedna z akcí roku 2015, tj. nákup 3 ks dodávkových vozidel nebyla z důvodu dlouhé dodací 
lhůty speciálně upravených vozidel realizována, a byla prodloužena do roku 2016. Tím 
došlo k vyčerpání částky 2 735 tis. Kč z nespotřebovaných nároků.  Dalších 627 tis. bylo 
určeno pro účely obnovy a rozšíření programového vybavení a hardware. Bohužel se 
podařilo vyčerpat pouze 346 tis. Kč na nákup 2 ks multifunkčních tiskáren a 4 ks notebooků.  
Nepodařilo se vyčerpat částku 201 tis. Kč, které byly naplánovány na veřejné zakázky na 
pořízení sdílených služeb Ginis a elektronické pečeti Ginis. Pro účely realizací těchto akcí 
bude požádáno o nové stanovení výdajů.

V podprogramu 122V193 bylo z původně přidělených 12 700 tis. Kč čerpáno 7 917 tis. Bylo 
pořízeno poslední dodávkové vozidlo a 5 ks osobních vozidel. Ostatní prostředky byly 
vynaloženy na obnovu a rozšíření programového vybavení a upgrade stávajících software.  

Nebyly čerpány prostředky ve výši 4 782 tis. Kč. Tyto prostředky byly plánovány na pořízení 
nového webu ČOI, upgrade stávajícího ekonomického systému EIS JASU, pořízení a 
instalaci nového personálního informačního systému, pořízení páskové knihovny a nový 
SWITCH do nových prostor pro regionální inspektorát v Hradci Králové. Pro akci upgrade 
stávajícího ekonomického systému EIS JASU a pořízení a instalaci nového personálního 
informačního systému bylo již vydáno stanovení výdajů, kde budeme žádat o prodloužení 
akcí do roku 2017. Ostatní akce nebyly realizovány z důvodu komplikací při realizaci 
veřejných zakázek. Akce budou realizovány v roce 2017 a hrazeny z nespotřebovaných 
nároků roku 2016. 

Výdajový účet – věcné výdaje nebyly zcela vyčerpány. 

Výdajový účet věcných výdajů včetně převodu do FKSP nebyl vyčerpán o 36 549 tis. Kč. 
Nebyly vyčerpány finanční prostředky na nákup majetku (nebyla dokončena centrální 
soutěž MPO na nákup kancelářského nábytku a kancelářských židlí) ve výši cca 1 267 tis. 
Kč. 
Dále nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky určené pro platby za Nákup paliv a
energie, také s ohledem na jejich vyúčtování (1 739 tis. Kč) a dále pak za PHM (893 tis. Kč), 
kde se projevily nižší ceny pohonných hmot. 
Další nedočerpanou položkou byly úhrady za pojistné, kdy flotilové pojistné bude z důvodu 
soutěžení nového poskytovatele služby hrazeno až v lednu 2017 (446 tis. Kč).
Další významnou položku činí konzultační a poradenské služby, kdy byly plánovány úhrady 
za poradenství při přípravě nadlimitní veřejné zakázky na nového dodavatele rozboru PHM, 
které však nebylo ukončeno a úhrada se tedy přesouvá do roku 2017 (673 tis. Kč). 
Na školení a vzdělávání nebylo utraceno 379 tis. Kč. 
Na služby pro zpracování dat nebylo uhrazeno 5 456 tis. Kč, nebyly realizovány všechny 
programové úpravy a updaty dle plánu.
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Na položce služby 5169 nebylo dočerpáno celkem 5 611 tis. Kč. Z toho na stravném pro 
zaměstnance (5169 00) 70 tis. Kč, za úklid 440 tis. Kč (úspora z důvodu několikerého 
přesoutěžení – vždy nižší cena, dále pak nekvalitní služby vedoucí ke snížení fakturace), 
ostatní služby výrobní povahy 158 tis. Kč, služby data z médií 161 tis. Kč, ostatní služby 
nevýrobní povahy 497 tis. Kč (zde obvykle bývají hrazeny poplatky za veletržní stánky 
oddělení ESC, které v roce 2016 nebyly realizovány), platby za zdravotní péči 164 tis. Kč, 
nákup služeb dokumentace a programy 485 tis. Kč. Platby za rozbory PHM 1 000 tis. Kč a 
platby za rozbory vzorků 828 tis. Kč. Nákup služeb pro AUS 109 tis. Kč, Stravné 
zaměstnanci a stravné příspěvek FKSP 629 tis. Kč. 
Na RP 5171 Opravy a udržování nebylo dočerpáno za opravy AUS 167 tis. Kč, za opravy 
objektů 3 846 tis. Kč (plánovanou opravu stoupaček v Ostravě v předpokládané výši 2 500 
tis. Kč se nepodařilo vysoutěžit, kvůli havárii vody v Brně byly zastaveny plánované opravy). 
Na cestovném (5173) a ZCS nebylo vyčerpáno více než 2 mil, přičemž plně nebyly 
vyčerpány položky na jízdné a stravné u tuzemských služebních cest a dále u zahraničních 
služebních cest, kde došlo významnou měrou k refundaci z prostředků grantů.
Účastnické poplatky za konference nebyly letos realizovány v takové míře jako 
v předchozích letech, zejména pracovníci ESC nerealizovali žádné konference, a proto 
nebylo dočerpáno 110 tis. Kč.
Na RP 5179 nebylo dočerpáno 150 tis. Kč.
Zaplacené sankce a úhrady sankcí jiným rozpočtům nebyly zcela dočerpány, (4 200 tis. Kč), 
položka byla plánována s ohledem na původní výši pokuty za porušení rozpočtové kázně, 
která byla v roce 2016 výrazně snížena.
Na položce, týkající se odškodnění pracovních úrazů, nebylo dočerpáno 281 tis. Kč.
Položka sloužící k proplácení vzorků, které vyhověly kontrole, a odčepů zbylo 526 tis. Kč.
Na položce pro náhrady mezd v době nemoci zbylo 137 tis. Kč.

Mzdové prostředky a pojistné 

Celkově bylo za Platy zaměstnanců a ostatní platby za práci vyplaceno o 3 574 tis. Kč méně 
oproti konečnému rozpočtu. Nebyly utraceny zejména prostředky na ostatní osobní výdaje 
1 428 tis. Kč. Dále pak prostředky ve výši 2 134 tis. Kč určené jako rezerva mzdových 
prostředků na motivační mzdovou složku zaměstnanců podle zákoníku práce.  

Refundací vynaložených prostředků vyplacených na úhrady náhrad za prohrané soudní 
spory jsme na RP 5051 vytvořili rezervu ve výši 2 772 tis. Kč. 

Odhad celkové výše náhrad ze soudních sporů představuje částku 35 000 tis. Kč. Tato 
částka se zvyšuje s ohledem na délku trvání sporů o úroky. Vzhledem k tomu, že soudní 
spory se vedou již od roku 2007 a v roce 2016 byla výše náhrad nízká, zvyšuje se 
pravděpodobnost ukončení soudních sporů a z nich vyplývajících náhrad s každým dalším 
rokem. Protože v případě refundace náhrad na základě žádosti o navýšení rozpočtu není 
reálné dodržet lhůtu stanovenou soudem pro úhradu náhrady. Proto jsme všechny 
nevyčerpané finanční prostředky rozpočtu roku 2016 převedli do RP 5051, ze které budeme 
schopni ve stanovených lhůtách hradit náhrady ze soudních sporů a s nimi související 
výdaje, jako jsou pojistné na sociální zabezpečení 5031, pojistné na zdravotní pojištění 
5032 a 5141 úroky vlastní, aniž bychom požadovali refundace.

Rezervní fond – 1 641 142,49 Kč

Zůstatek Rezervního fondu bude použit v roce 2017, do výdajů bude zapojen přes příjmový 
účet. Podrobně o rezervním fondu v bodě XIV. – stav rezervního fondu k 31. 12. 2016.
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XVI.   Porovnání čerpání v jednotlivých měsících, 
čtvrtletích roku 2016 včetně komentáře

Čerpání rozpočtu celkové 
včetně investic měsíční 
(čtvrtletní) 2016 

Z toho čerpání 
rozpočtu 2016 -
kapitálové výdaje   

leden          1 608 789,83 Kč leden 0,00

únor
       23 551 006,99 Kč 

únor 0,00

březen
       19 724 067,63 Kč 

březen 0,00

1. Q 2016        44 883 864,45 Kč 1. Q 2016 0,00

duben        27 281 630,24 Kč duben 2 823 996,69

květen        25 520 603,38 Kč květen 0,00

červen        25 470 687,01 Kč červen 917 172,74

2. Q 2016        78 272 920,63 Kč 2. Q 2016 3 741 169,43

červenec        28 606 699,96 Kč červenec 0,00

srpen        25 996 374,03 Kč srpen 795 928,00

září        24 029 615,15 Kč září 1 431 494,13

3. Q 2016        78 632 689,14 Kč 3. Q 2016 2 227 422,13

říjen        29 259 813,51 Kč říjen 0,00

listopad        28 819 806,37 Kč listopad 4 430 638,00

prosinec        67 451 284,41 Kč prosinec 599 906,63

4. Q 2016     125 530 904,29 Kč 4. Q 2016 5 030 544,63

Celkem 
2016     327 320 378,51 Kč Celkem 2016 10 999 136,19

Čerpání je poměrně rovnoměrné s výjimkou 
prvního a posledního měsíce. 

V prvním čtvrtletí nejsou zohledněny mzdy 
za jeden měsíc (prosincové výplaty 
vyplácené v lednu jsou hrazeny ještě z 
rozpočtu předcházejícího roku). 

Rovněž v prvních dvou měsících roku ještě 
nedochází k zahájení provozních ani 
investičních akcí. 

Rozpočet je rozepsán cca v průběhu měsíce 
ledna a v únoru dochází k zapojení 
nespotřebovaných nákupů a teprve poté, 
dojde k zahájení plánovaných akcí. 

Podle stavu finančních prostředků je 
stanoveno, které akce a nákupy budou 
skutečně realizovány.  

Průběžně jsou čerpány platby za energie -
forma zálohových plateb, kdy v závěru roku 
dochází k vyúčtování těchto plateb.

Čerpání kapitálových 
prostředků není rovnoměrné.  

V začátku roku není čerpání 
realizováno, protože k 
uskutečnění investičních akcí 
jsou vyžadována výběrová 
řízení, která jsou časově 
náročná. 

Rovněž je připravován v lednu 
a únoru plán veřejných 
zakázek. 

V dubnu byly hrazeny 
dodávkové vozy, které byly 
vysoutěženy v roce 2015 a 
byly hrazeny z 
nespotřebovaných výdajů.  

V létě byla realizována výměna 
kotlů v budově ústředního 
inspektorátu v Praze (hrazena 
v září) a dále pak započaly 
realizace vysoutěžených akcí 
IT. 
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Ve druhém čtvrtletí probíhají výběrová 
řízení, veřejné zakázky, stavební řízení a 
realizace většiny smluvních vztahů a jejich 
objednání. 

Ve třetím čtvrtletí jsou jednotlivé akce 
realizovány a některé nákupy jsou již i 
fakturovány.

V posledním čtvrtletí jsou pak dofakturovány 
všechny finalizované akce i nákupy. 
Dále se zde projevuje úhrada výplat za 4 
měsíce (září, říjen, listopad, prosinec).

V listopadu byly hrazeny 
osobní vozy, které byly 
vysoutěženy MPO a dále pak 
investice SW IT.

Část investičních prostředků 
bude převedena do roku 2017, 
protože se nepodařilo 
vysoutěžit nové webové 
stránky pro ČOI a některé další 
investice v oblasti IT. 




