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I. Česká obchodní inspekce   

 

Česká obchodní inspekce (dále též „ČOI“) kontroluje fyzické a právnické osoby, které nabízejí, 
prodávají, dodávají nebo uvádějí na trh výrobky, nabízejí nebo poskytují služby nebo vyvíjejí 
jinou činnost podle zákona o ČOI nebo podle zvláštního právního předpisu, pokud to tento zákon 
nebo zvláštní právní předpis stanoví. ČOI spolupracuje s příslušnými orgány členských států 
Evropské unie a států tvořících Evropský hospodářský prostor při aplikaci přímo použitelného 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o spolupráci mezi vnitrostátními 
orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu zájmů spotřebitele, a to v 
rozsahu působnosti předpisů na ochranu zájmů spotřebitele uvedených v bodech 2, 3, 6 až 8, 
10 až 12, 14, 16, 20 a 21 přílohy k přímo použitelnému předpisu Evropské unie. 

 

Kontrolní činnost ČOI byla v roce 2017 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 ochraně zdraví před 
škodlivými účinky návykových látek, a dalších právních předpisech upravujících ochranu 
spotřebitele, fiskální zájmy státu, a environmetální a další požadavky na výrobky. 

 

V roce 2017 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. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru zákona 

 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. 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 
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 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 

 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 

 zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich  

 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 2017. 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, 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, osobní ochranné pomůcky, spotřebiče plynných paliv a 
další výrobky, které mohou ve zvýšení míře ohrozit oprávněný zájem.  

ČOI se v průběhu roku 2017 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 roce 2017 se ČOI musela vypořádat s novou legislativou, která nabyla účinnosti. Jednalo se 
zejména o zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, 
zákon č. 250/2016 o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, změnu zákona č. 64/1986 Sb., 
o České obchodní inspekci, změnu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, změnu zákona 
č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, atd.  

ČOI v roce 2017 provedla celkem 31 107 kontrol, z nichž ve 40,96 % (12 741 kontrol) byly 
zjištěny nedostatky. V rámci provedených kontrol bylo při 28 707 kontrolách ověřováno 
dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a nedostatky byly zjištěny v 10 603 
případech tj. 36,94 %. Dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
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výrobky bylo ověřováno při 5 040 kontrolách, při kterých byly zjištěny nedostatky v 1 354 
případech tj. 26,87 %. Dodržování zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh bylo ověřováno při 1 128 kontrolách a nedostatky byly zjištěny 
ve 179 případech tj. 15,87 %. Při 1 731 kontrolách pak bylo ověřováno dodržování zákona č. 
102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Nedostatky byly zjištěny ve 106 případech tj. 
6,12 %. Celkový počet pokut, které v roce 2017 nabyly právní moci, byl 12 797. Hodnota těchto 
pokut dosáhla 114 333 200 Kč. 

V roce 2017 bylo přijato celkem 21 007 podání. Z toho počtu bylo jako oprávněná nebo částečně 
oprávněná vyhodnoceno 1 657 podání, tedy 7,89 %. 

V roce 2017 bylo posuzováno celkem, mimo pohonné hmoty, 276 vzorků výrobků, z nichž k 31. 
12. 2017 bylo vyhodnoceno 139 jako nevyhovujících legislativním požadavkům, 101 odebraných 
a zkoušených vzorků vyhovělo legislativním požadavkům. 36 vzorků je dosud ve zkušebnách 
nebo probíhá posouzení v rámci inspektorátů. 

V rámci kontroly jakosti pohonných hmot pak bylo odebráno celkem 2670 vzorků pohonných 
hmot (automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG, Etanolu E85, FAME a směsného 
paliva). Vzorky směsného paliva a FAME se v roce 2017 vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými 
hmotami nepodařilo odebrat. Jakostním požadavkům stanoveným příslušnými technickými 
normami nevyhovělo celkem 26 vzorků, což představuje 0,97 % z celkového počtu odebraných 
vzorků. 

V návaznosti na výstražný informační systém Evropské komise – RAPEX prováděla ČOI 
monitorování trhu, za účelem omezení výskytu nebezpečných výrobků nahlášených do tohoto 
systému jinými členskými státy EU a ESVO (Norskem, Islandem a Lichtenštejnskem). 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) 2001/95/ES o obecné bezpečnosti 
výrobků (dále jen „GPSD“), za rok 2017 15 návrhů oznámení o nebezpečných spotřebitelských 
výrobcích (dále jen „notifikací“). Z tohoto počtu bylo navrženo 9 notifikací podle čl. 12 GPSD 
(vážné riziko), 2 notifikace pro informaci (vážné riziko, ale s nedostatečnou identifikací 
oznamovaného výrobku), a 4 notifikace podle čl. 11 GPSD (jiné než vážné riziko). Na základě 
návrhu týmu RAPEX bylo Evropskou komisí po konzultaci s ČOI potvrzeno 10 notifikací podle 
čl. 12 GPSD, 2 notifikace pro informaci a 3 notifikace podle čl. 11 GPSD. Evropská komise v 
roce 2017 vydala celkem 1 882 notifikací podle čl. 12 GPSD. Z tohoto počtu notifikací bylo ČOI 
od MPO adresováno celkem 1 019 notifikací podle čl. 12 GPSD. 

V rámci evropské spolupráce byla v roce 2017 ČOI zapojena či se zapojila do 12 dozorových 
výrobkových projektů, z toho 11 projektů (prostředky péče o dítě - bezpečnostní dětské zábrany, 
prostředky péče o dítě - dětské nosítka a postýlky, akustické hračky, plastové hračky, elektrické 
hračky, ruční nářadí I. - úhlové brusky, ruční nářadí II. - kotoučové pily, elektrické spotřebiče I.  
- mixéry, ruční šlehače a topinkovače, elektrické spotřebiče II. - prostředky péče o vlasy, LED 
a CFL žárovky, zařízení dětských hřišť) zaměřených zejména na bezpečnost výrobků, bylo 
koordinováno evropským sdružením PROSAFE a spolufinancováno Evropskou komisí. Další 
projekt byl zaměřen 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 který byl organizován pracovní skupinou pro administrativní 
spolupráci dozorových orgánů (ADCO GAD). 

ČOI v roce 2017 i nadále rozvíjela spolupráci v pracovních skupinách pro administrativní 
spolupráci dozorových orgánů (ADCO) pod jednotlivými směrnicemi Nového přístupu, resp. 
Nového legislativního rámce. Zástupci ČOI také přispěli k organizaci 40. zasedání pracovní 
skupiny pro administrativní spolupráci dozorových orgánů pod směrnicí pro elektrická zařízení 
určená pro používání v určitých mezích napětí (ADCO LVD), které se konalo v Praze.  
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ČOI dále spolupracovala s ÚNMZ na twinningovém projektu pro srbskou delegaci přednáškou 
se zaměřením na technické požadavky na výrobky. ČOI také ve spolupráci s Vysokou školou 
chemicko-technologickou v Praze a v návaznosti na projekt FUELPAGE přednesla pro srbskou 
delegaci přednášku na téma monitoring kvality paliv. ČOI se také prezentovala v rámci návštěvy 
lotyšské delegace na Ministerstvu průmyslu a obchodu České republiky, která byla zaměřena 
na systém kontroly stavebních výrobků v České republice. 

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 2017 zaznamenalo české ESC celkově 1633 kontaktů se spotřebiteli, což znamená 46% 
nárůst počtu oproti předchozímu roku, přičemž zaznamenalo 17% nárůst počtu případů, v nichž 
spotřebitelům přímo pomáhalo smírnou mimosoudní cestou řešit jejich spotřebitelské spory 
s podnikateli z jiných zemí EU, Norska a Islandu. Takových případů bylo 873. 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, reedice brožur 
týkajících se práv spotřebitelů při nákupu zboží či využívání služeb v zahraničí, v letecké 
dopravě a v rámci zájezdů a ubytovacích služeb, přednášky univerzitním studentům a žákům 
středních škol apod. 
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II. Plnění příjmů  

 

Příjmy pro rok 2017 byly stanoveny na částku 53 000 tis. Kč. V průběhu roku 2017 byly 
navýšeny o 6 000 tis. Kč, a to rozpočtovým opatřením č. 3 k 18. prosinci 2017, na konečných 
59 000 tis. Kč. Tato částka byla překročena o 15 800 tis. Kč, to znamená, že celkové příjmy 
činily 74 838 tis. Kč a tudíž byly příjmy splněny na 126,84% konečného rozpočtu. 
V porovnání s rokem 2016 (84 442 tis. Kč) byly příjmy ve sledovaném roce o cca 10 000 tis. 
Kč nižší. Tento pokles byl způsoben změnami ve vybírání pokut v souvislosti s nabytím 
účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.  

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 65 328 tis. Kč. Ve 
srovnání s rokem 2016 (65 346 tis. Kč) došlo k poklesu o 18 tis. Kč. 

Další významnou položku příjmové části rozpočtu představovaly příjmy za náhrady nákladů 
řízení ve smyslu ust. § 79 odst. 8 správního řádu, ve výši 6 731 tis. Kč (RP 2324 2), což 
představuje ve srovnání s rokem 2016 (12 628 tis. Kč) pokles o 5 897 tis. Kč. 

Přijaté náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které neodpovídaly 
požadované jakosti, bezpečnosti, případně klamaly spotřebitele, byly za rok 2017 plněny ve 
výši 1 052 tis. Kč (RP 2324 1) Náhrady za zničená falza a skladování falz (RP 2324 3) byly 
ve výši 55 tis. Kč. Přefakturace za nákup vzorků činila 0 tis. Kč (RP 2324 5). 

Příjmy z pronájmu majetku (RP 2132 0) činily 297 tis. Kč. Daňové příjmy (RP 1361) činily 
19 tis. Kč.  

Příjmy z prodeje investičního majetku (RP 3113 1) činily 179 tis. Kč. A ostatní nedaňové 
příjmy (RP 23xx) činily 8 342 tis. Kč. 

Z rezervního fondu nebyly v roce 2017 do příjmů převáděny žádné finanční prostředky.  

Podrobnější údaje k plnění příjmů jsou v tabulce na následující straně. 

 

Příjmy k 31. 12. 2017 v Kč 

Súč Pol. Aúč Popis 
rozpočet roční % 

upravený plnění plnění 

222 1361   daňové příjmy 0,00 19 200,00   

  1361 celkem   0,00 19 200,00 0,00 % 

222 2111 1 příjmy za poskytnutí informací 780 000,00 4 872,00   

  2111 celkem   780 000,00 4  872,00 0,62 %  

222 2132 0 příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a částí 550 000,00 297 090,53   

  2132 celkem   550 000,00 297 090,53 54,02 % 

222 2141 0 příjmy z úroků 20 000,00 0   

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

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

1 350 000,00 321 162,53 23,79  % 

222 2212 0 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení 49 650 000,00 64 056 514,00 129,02%  

222 2212 1 přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení 0,00 0,00 0,00%  
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222 2212 9 Sankční platby – pokuty ve spr. Řízení neurčené 0,00 1 276 743,37 0,00 

  221 celkem sankční platby přijaté od jiných subjektů 49 650 000,00 65 328 657,37 131,58 % 

222 2310 0 příjmy z prodeje neinvestičního majetku 0,00 13 000,00   0,00% 

  2310 celkem příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku 0,00 13 000,00 0,00% 

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

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

222 2324 0 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-předchozí roky 8 000 000,00 122 046,20 1,53 %  

222 2324 1 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-refundace rozborů 0,00 1 052  264,49 0,00%  

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

0,00 6 731 000,00 0,00%  

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

0,00 277 006,52 0,00%  

222 2324 4 přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- škody 0,00 55 955,31 0,00%  

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

0,00 0,00 0,00%  

  2324 celkem přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 8 000 000,00 8 238 272,52 102,98 % 

222 2328 0 neidentifikované příjmy 0,00 7 904,70 0,00%  

222 2328 1 neidentifikované příjmy - účet 3754 0,00 78 400,00 0,00%  

  2328 celkem neidentifikované příjmy 0,00 86 304,70 0,00% 

222 2329 0 j.n. ostatní nedaňové příjmy-jistoty 0,00 4 198,00 0,00%  

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

222 2329 4 j.n. ostatní nedaňové příjmy-neuvedené jinde 0,00 354,00 0,00%  

  2329 celkem ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 0,00 4 552,00 0,00% 

  23 celkem 
příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové 
příjmy 

8 000 000,00 8 329 129,22 104,11% 

222 3113 1 příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku 0,00 179 500,00 0,00%  

  3113 celkem příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku 0,00 179 500,00 0,00% 

  31 celkem kapitálové příjmy  0,00 179 500,00 0,00% 

222 4132 0 převody z ostatních vlastních fondů - (cz-6ol5) 0,00 667 340,00 0,00%  

  4132 celkem převody ostatních vlastních fondů 0,00 667 340,00 0,00% 

222 4135 0 převody z fondu organizačních složek státu 0,00 0,00 0,00%  

  4135 celkem převody z rezervních fondů OSS 0,00 0,00 0,00% 

  41   neinvestiční přijaté transfery 0,00 667 340,00 0,00% 

Celkem 59 000 000,00 74 838 789,12 126,84 % 
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III. Vyhodnocení efektivnosti neinvestičních a 
investičních výdajů k upravenému rozpočtu 
2017 a ke skutečnosti roku 2017  

 

Schválený rozpočet výdajů pro rok 2017 byl stanoven ve výši 387 690 tis. Kč. Z toho věcné 
výdaje činily 109 999 tis. Kč a investiční výdaje činily 18 550 tis. Kč. Upravený rozpočet byl 
ve výši 391 482 tis. Kč, přičemž čerpáno bylo 369 278 tis. Kč, tj. 94,33 % upraveného 
rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 436 035 tis. Kč, to znamená zapojení 
nespotřebovaných výdajů ve výši 44 552 tis. Kč.  

V roce 2017 činila skutečnost výdajů 369 278 tis. Kč. Došlo tedy k nárůstu výdajů o 41 958 
tis. Kč oproti předchozímu roku (r. 2016 – skutečnost činila 327 320 tis. Kč). 

V roce 2017 ČOI na účet rezervního fondu organizace obdržela 442 tis. Kč. V roce 2017 
nebyly žádné finanční prostředky z rezervního fondu čerpány (podrobnější informace o RF 
je uvedena v části XIV. 

 

Mzdové prostředky byly čerpány celkem ve výši 207 076 tis. Kč, tj. byly čerpány na 
105,23 % upraveného rozpočtu. Z toho upravený rozpočet na platy zaměstnanců 
v pracovním poměru (RP 50 11) byl stanoven ve výši 8 256 tis. Kč (včetně navýšení tarifů 
rozpočtovým opatřením č. 2), a po zapojení NNV činil konečný rozpočet 10 390 tis. Kč.  
Skutečné čerpání na platy těchto zaměstnanců činilo 8 603 tis. Kč. Upravený rozpočet na 
platy státních zaměstnanců (RP 5013) byl stanoven ve výši 181 769 tis. Kč (včetně navýšení 
tarifů rozpočtovým opatřením č. 2), skutečné čerpání na platy státních zaměstnanců činilo 
180 722 tis. Kč. 

Pro ostatní platby za provedenou práci (OOV RP 5021) byl upravený rozpočet ve výši 2 890 
tis. Kč, vykázané čerpání bylo ve výši 2 843 tis. Kč (jednalo se pouze o ostatní osobní 
výdaje).   

Odstupné v roce 2017 vyplaceno nebylo.  

Na Obytném bylo vyplaceno 1 914 tis. Kč. Tato položka nebyla původně ve schváleném 
rozpočtu rozpočtována, a proto byla posílena z NNV a přesunem z OON (5021). 

Konečný rozpočet věcných výdajů byl stanoven ve výši 119 198 tis. Kč, přičemž skutečné čerpání 
činilo 88 299 tis. Kč. Čerpání věcných výdajů tak činilo 74,08 % ke konečnému rozpočtu. 

Za náhrady z pracovně právních soudních sporů, včetně příslušenství z minulých let, bylo 
v roce 2017 z položek 5051, 5141, 5192, 5031 a 5032 vyplaceno 21 363 tis. Kč. Vzhledem 
k tomu, že na těchto položkách nebyl rozpočtován dostatek finančních prostředků, využila 
ČOI k financování náhrad ze soudních sporů NNV z roku 2016. Odhad celkové výše náhrad 
ze soudních sporů, kterou bude v následujícím období ještě třeba vyplatit, představuje 
částku 28 000 tis. Kč. Protože se soudní spory vedou již od roku 2007 a dosud nebyly 
všechny nároky žalobců uspokojeny, zvyšuje se průběžně celková částka náhrad o úroky. 
Bohužel se do navýšení potřeby finančních prostředků promítla i změna rozhodovací praxe 
soudů u posledních soudních sporů, kdy jsou žalobcům přiznávány náhrady zohledňující i 
případné nevyplacené odměny. Ve svém důsledku toto nejen zvyšuje vlastní výši náhrady 
platu, ale má to dopad i do zvýšení úroků z prodlení z důvodu nárůstu výpočtové základny. 
V rozpočtu roku 2018 nejsou na příslušných rozpočtových položkách potřebné finanční 
prostředky, proto ČOI opětovně využije zapojení NNV z roku 2017 tak, aby nebylo třeba 
požadovat refundace těchto náhrad od MPO.     

    

Na nákup majetku celkem a materiálu celkem (RP 513x) bylo čerpáno 92,17 % 
upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 17 204 tis. Kč, skutečné čerpání ve výši 
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15 858 tis. Kč. Oproti roku 2016 (7 498 tis. Kč) došlo na tomto seskupení položek k nárůstu 
čerpání o 8 360 tis. Kč. 

Z toho na nákup ochranných pomůcek (dle interního předpisu ČOI) bylo čerpáno 309 tis. 
Kč, jednalo se např. o montérky, pracovní obuv a rukavice, a nově o nákup ochranné zimní 
obuvi pro inspektory realizovaný v návaznosti na uzavřenou kolektivní dohodu. 

Na knihy, učební pomůcky a tiskoviny bylo vydáno celkem 143 tis. Kč. 

Drobný dlouhodobý majetek (RP 5137) byl pořízen v hodnotě 13 144 tis. Kč. Jednalo se o 
majetek v hodnotě od 300 Kč do 20 000 Kč za kus (majetek sledovaný dle vnitřního předpisu 
ČOI). Nakoupen byl zejména nábytek z centrální veřejné zakázky realizované MPO, a další 
dovybavení inspektorátů a jednotlivých pracovišť. Bylo pořízeno hardwarové vybavení 
v rámci pravidelné obnovy (stolní PC monitory, tiskárny, notebooky, aj.), dále pak stolní 
telefony a mobilní telefony.   

 

Nákup materiálu jinde nezařazeného, byl uskutečněn ve výši 2 260 tis. Kč, v roce 2016 
bylo čerpání 1 534 tis. Kč, což představuje nárůst o 726 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje 
na nákup kancelářských potřeb a materiálu (870 tis. Kč), materiálu pro služební auta (50 tis. 
Kč), vzorkovnic (154 tis. Kč), dále pak úklidových prostředků, nádobí, drobného materiálu 
pro údržbu objektů, tonerů (733 tis. Kč) a IT materiálu (195 tis. Kč). 

 

Úroky a ostatní finanční výdaje (514x) činily v roce 2017 celkem 4 569 tis. Kč a jednalo 
se zejména o úroky k náhradám platů ze soudních sporů. Kurzové ztráty činily 66 tis. Kč. 

 

Nákup vody, paliv a energie - zde byl upravený rozpočet stanoven ve výši 4 238 tis. Kč, 
přičemž skutečné čerpání činilo 2 769 tis. Kč. Oproti roku 2016 (2 136 tis. Kč) došlo 
k navýšení o 633 tis. Kč. Za vodu bylo vyčerpáno 270 tis. Kč, za teplo 1 248 tis. Kč, za plyn 
419 tis. Kč a za elektrickou energii 831 tis. Kč. Jak jsme avizovali v Závěrečném účtu roku 
2016, došlo skutečně v roce 2017 k nárůstu zejména u spotřeby elektrické energie. 
Důvodem je odstraňování následků havárie vody (vysoušení objektu elektrickými 
vysoušeči) v brněnském sídle Inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj, ke které došlo 
v závěru roku 2016. Nárůst v položkách je způsoben také změnou sídla Inspektorátu pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj, který se přestěhoval do nových, větších prostor. 

 

Pohonné hmoty a maziva (5156) byly v roce 2017 čerpány ve výši 1 576 tis. Kč. Oproti 
roku 2016, kde tyto náklady činily 1 490 tis. Kč, to představuje nárůst o 86 tis. Kč. Nárůst je 
způsoben jak pohybem cen pohonných hmot, tak i větším počtem spotřebovaných předtočů 
v souvislosti s odebíranými vzorky PHM v rámci kontrolní činnosti. 

 

Nákup služeb (516x) - upravený rozpočet byl čerpán na 80,71 %. Celková výše 
upraveného rozpočtu byla 59 367 tis. Kč, konečný rozpočet byl ve výši 59 367 tis. Kč 
a čerpání bylo ve výši 47 913 tis. Kč.  

Služby pošt činily 587 tis. Kč. Služby telekomunikací a radiokomunikací činily 2 099 tis. Kč, 
z těchto služeb činily výdaje na pevné linky 187 tis. Kč, na internet 69 tis. Kč, na mobily 909 
tis. Kč a na datové služby 932 tis. Kč. 

Služby peněžních ústavů byly čerpány v celkové výši 1 080 tis. Kč. Na rozdíl od předchozích 
období nebylo pojistné z flotilového pojištění pro rok 2017 hrazeno v prosinci 2016, ale 
z důvodu nabytí účinnosti pojistné smlouvy ke dni 1.1.2017, bylo pojistné za rok 2017  
hrazeno až v lednu 2017. V prosinci 2017 pak bylo hrazeno pojistné pro rok 2018.  
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Na nájemné bylo vynaloženo celkem 1 199 tis. Kč (počínaje rokem 2017 došlo, jak jsme 
avizovali, k navýšení této položky v souvislosti se stěhováním Inspektorátu pro 
Královéhradecký a Pardubický kraj do nových pronajatých prostor).  

Na konzultační, poradenské a právní služby bylo ve sledovaném roce vydáno 284 tis. Kč. 
Jednalo se zejména o konzultace v rámci auditu účetní závěrky a dále pak konzultace 
k ekonomickému systému EIS JASU, které byly nezbytné z důvodu zajištění účetních 
agend ve složité personální situace v oddělení účtárny. 

Na školení a vzdělávání zaměstnanců (RP 5167) bylo v roce 2017 vynaloženo celkem 1 
654 tis. Kč. Jednalo se zejména o zvyšování odborné kvalifikace inspektorů a proškolení 
ostatních odborných zaměstnanců v souvislosti s legislativními změnami, o jazykové 
vzdělávání za účelem zlepšení jazykové vybavenosti pracovníků, která je základní 
podmínkou pro úspěšný dozor nad jednotným trhem EU vč. spolupráce s ostatními 
dozorovými orgány členských zemí EU. 

 

Na služby zpracování dat (RP 5168) a služby související s informačními a komunikačními 
technologiemi bylo vynaloženo celkem 6 758 tis. Kč. 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 (např. podpora multifunkčních tiskáren). 

 

Na nákup služeb jinde nezařazených (5169) bylo čerpáno v roce 2017 celkem 34 206 tis. 
Kč. Z toho na stravování zaměstnanců bylo čerpáno 2 276 tis. Kč, na úklid 718 tis. Kč, na 
ostrahu 791 tis. Kč, na služby výrobní a nevýrobní povahy 1 031 tis. Kč, na zničení falz 11 
tis. Kč, na data z médií 500 tis. Kč (tato RP narostla v souvislosti s novými rozpočtovými 
pravidly, kdy jsou v této RP obsaženy rovněž platby za elektronické normy, které využívá 
zejména Odbor metodiky a podpory kontroly), na zdravotní péči 174 tis. Kč, na revize v 
objektech 211 tis. Kč, na odvoz odpadu 618 tis. Kč (čerpání na této položce se oproti roku 
2016 zvýšilo, protože nově v sobě zahrnuje také paušální platby za službu v nových 
prostorách Inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj). Dále byly v rámci služeb 
jinde nezařazených hrazeny výdaje za dokumentace a programy (5169 11) ve výši 459 tis. 
Kč (např. byla zpracována Strategie ČOI, dokumentace stávajícího stavu budovy 
Inspektorátu pro Ústecký a Liberecký kraj). Na platby za rozbory vzorků PHM bylo 
vynaloženo 24 623 tis. Kč, na platby ostatních rozborů 2 303 tis. Kč, na poplatky za TV a 
rozhlas 8 tis. Kč, na servis výtahů 172 tis. Kč, na technické prohlídky osobních aut 33 tis. 
Kč, na ostatní poplatky k CCS kartám (5169 23) 10 tis. Kč. 

 

Pro ostatní nákupy (517) byl konečný rozpočet ve výši 17 647 tis. Kč, čerpání činilo 13 289 
tis. Kč.  

 

Celkem na opravy a údržbu objektů (5171 10) bylo vynaloženo 6 462 tis. Kč. Největší 
položku činily náklady na opravy budovy v Praze, ve které sídlí ústřední inspektorát, a to 4 
861 tis. Kč (výměna ventilů stoupaček, zakrytí pater-nosteru, výměna podlahových krytin, 
výměna dveří v podzemních garážích, oprava plotu, oprava sociálního zařízení 5, 6 a 7. NP, 
oprava dešťového svodu, aj.). Velkou položku činily náklady na opravy v budově  
inspektorátu pro Jihomoravský a Zlínský kraj v Brně (důsledek havárie vody v závěru roku 
2016 a špatný stav budovy vyžadují rozsáhlé opravy), a to ve výši 344 tis. Kč. Další 
významnou částku činily opravy v budově Inspektorátu pro Moravskoslezský a Olomoucký 
kraj v Ostravě (výměna podlahových krytin a oprava svítidel, drobné opravy v kancelářích, 
oprava elektroinstalace, aj.), a to ve výši 579 tis. Kč. Rovněž na opravy sídla Inspektorátu 
pro Plzeňský a Karlovarský kraj v Plzni bylo vynaloženo 250 tis. Kč (sanace omítek, oprava 
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rozvaděčů, aj.). V objektu v Ústí nad Labem bylo do oprav vloženo 77 tis. Kč (výměna 
podlahových krytin, aj.), v Českých Budějovicích bylo vynaloženo 327 tis. Kč (zejména za 
výměny podlahových krytin, opravy žaluzií, malířské a natěračské práce aj.).  

Celkové výdaje na údržbu objektů vynaložené z provozních prostředků se snížily, protože 
valná část výdajů do budov má charakter investic a byla nebo v příštích obdobích bude 
realizována v rámci investičních výdajů. 

Opravy strojů a zařízení včetně IT byly ve výši 177 tis. Kč a jednalo se zejména o drobné 
opravy IT techniky, kalibrace měřících přístrojů, výměny baterií aj.  

Na opravy a údržbu služebních aut bylo čerpáno 642 tis. Kč.  

Na programové vybavení (5172) bylo čerpáno cca 1 013 tis. Kč, a to zejména na nákup a 
rozšíření licencí ke stávajícím SW a tvorbu databáze OK base.  

Za náklady vnějšího řízení, tedy „útratenky“ nutné pro výkon činnosti inspektorů v terénu bylo 
vynaloženo 168 tis. Kč.  

Upravený i konečný rozpočet výdajů na cestovné tuzemské i zahraniční (5173) byl stanoven ve 
výši 6 854 tis. Kč (bez útratenek), celkové čerpání v roce 2017 bylo ve výši 4 430 tis. Kč (bez 
útratenek). Z toho činilo tuzemské cestovné 3 457 tis. Kč a zahraniční cestovné včetně 
pojištění činilo 973 tis. Kč. 

Výdaje na pohoštění byly čerpány na 96,24 % upraveného rozpočtu a celkově v roce 2017 
bylo čerpáno 371 tis. Kč. Dary v roce 2017 byly čerpány ve výši 13 tis. Kč. 

Účastnické poplatky na konference nebyly čerpány. 

Výdaje související s neinvestičními nákupy (5199) dosáhly v roce 2017 výše 563 tis. Kč 
a byly čerpány na 53,75 % upraveného rozpočtu. Jedná se zejména o platby za vzorky, 
které vyhověly kontrole a rovněž platby za „odčepy“ PHM. 

Zaplacené sankce žádné nebyly.  

Náhrady (5192) za soudní řízení a svědečné činily 448 tis. Kč. Z této částky byly hrazeny 
náhrady soudních řízení k pokutám, náhrady z prohraných pracovně právních soudních 
sporů a odškodnění pracovních úrazů.   

Platby daní, poplatků (5362) byly čerpány ve výši 66 tis. Kč a jednalo se zejména o nákup 
dálničních známek.  Úhrady sankcí jiným rozpočtům (5363) nebyly. 

Náhrady mezd v době nemoci byly v roce 2017 (5424) vyplaceny ve výši 925 tis. Kč. 
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Rozpočet výdajů pro rok 2017 

 

k 31.12.2017 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 % 

Běžné výdaje             

501 - 2 Platy zaměstnanců a ostatní 
platby za pr.práci 190 594 120,00 193 402 120,00 196 965 635,00 194 084 772,00 100,35% 98,54% 

z toho  5011 Platy zaměstnanců                 8 256 204,00 8 256 204,00 8 256 204,00 6 555 401,00 79,40% 79,40% 

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 2 048 233,00 0,00% 95,95% 

           5013 Platy státních zaměstnanců 178 961 754,00 181 769 754,00 181 769 754,00 180 722 912,00 99,42% 99,42% 

5013 platy IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

           5021 Ostatní osobní výdaje               3 376 162,00 2 890 712,00 2 890 712,00 2 843 986,00 98,38% 98,38% 

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 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

           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% 

5025 Odbytné IK 11 00000 0,00 485 450,00 485 450,00 485 447,00 100,00% 100,00% 

5025 Odbytné IK 41 00000 0,00 0,00 1 428 793,00 1 428 793,00 0,00% 100,00% 

           502 mezisoučet celkem 3 376 162,00 2 890 712,00 2 890 712,00 2 843 986,00 98,38% 98,38% 

5051 Náhrady mezd 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

5051 Náhrady mezd IK 41 00000 0,00 0,00 22 404 971,22 8 234 767,00 0,00% 36,75% 

503 Povinné pojistné placené 
zaměstnavatelem 64 802 001,00 65 756 721,00 70 186 721,00 67 403 285,00 102,50% 96,03% 

z toho 5031 Pojistné na sociální 
zabezpečení  47 648 531,00 48 350 531,00 48 350 531,00 48 350 389,00 100,00% 100,00% 

5031 Pojistné na soc. zab. IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

5031 Pojistné na soc. zab. IK 41 00000 0,00 0,00 3 100 000,00 1 058 438,00 0,00% 34,14% 

          5032 Pojistné na zdravotní pojištění       17 153 470,00 17 406 190,00 17 406 190,00 17 406 139,00 100,00% 100,00% 

5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 41 00000 0,00 0,00 1 330 000,00 588 319,00 0,00% 44,23% 

50 celkem 255 396 121,00 259 158 841,00 289 557 327,22 269 722 824,00 104,08% 93,15% 

513 - Nákup materiálu 7 942 000,00 17 204 650,00 17 204 650,00 15 858 299,64 92,17% 92,17% 

z toho 5132 Ochranné pomůcky 70 000,00 421 049,00 421 049,00 309 521,71 73,51% 73,51% 

          5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 653 000,00 264 575,00 264 575,00 143 166,00 54,11% 54,11% 

5136 Knihy,učební pomůcky IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

          5137 Drobný dlouhodobý hmotný 
majetek 5 000 000,00 13 859 566,00 13 859 566,00 13 144 720,05 94,84% 94,84% 

          5139 Nákup materiálu j.n. 2 219 000,00 2 659 460,00 2 659 460,00 2 260 891,88 85,01% 85,01% 

          5139 Nákup materiálu j.n. IK 
2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142 
real.kurz.ztráty 91 000,00 85 400,00 8 920 400,00 4 635 451,25 5427,93% 51,96% 

z toho 5141 - úroky vlastní 56 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

z toho 5141 - úroky vlastní IK 41 00000 0,00 0,00 8 835 000,00 4 569 230,95 0,00% 51,72% 

          5142 real.kurz.ztráty 35 000,00 85 400,00 85 400,00 66 220,30 77,54% 77,54% 

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

515 - Nákup vody, paliv a energie 6 782 400,00 6 637 740,00 6 637 740,00 4 345 361,70 65,46% 65,46% 

z toho 5151 Voda 297 000,00 623 990,00 623 990,00 270 737,53 43,39% 43,39% 

          5152 Pára 1 676 000,00 1 806 360,00 1 806 360,00 1 248 004,35 69,09% 69,09% 

          5153 Plyn 629 000,00 524 450,00 524 450,00 419 197,69 79,93% 79,93% 

          5154 Elektrická energie 896 400,00 1 283 000,00 1 283 000,00 831 417,59 64,80% 64,80% 
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          5156 Pohonné hmoty a maziva 3 284 000,00 2 399 940,00 2 399 940,00 1 576 004,54 65,67% 65,67% 

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

516 - Nákup služeb 74 826 599,00 59 367 333,00 59 367 333,00 47 913 690,30 80,71% 80,71% 

z toho 5161 Služby pošt 532 000,00 782 249,00 782 249,00 587 106,18 75,05% 75,05% 

          5162 Služby telekomunikací a  
radiokom. 2 905 000,00 2 724 700,00 2 724 700,00 2 099 084,60 77,04% 77,04% 

          5162 Služby telekom. a radiokom. IK 
2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

          5163 Služby peněžních ústavů a 
pojistné 823 000,00 1 210 000,00 1 210 000,00 1 080 295,00 89,28% 89,28% 

          5164 Nájemné 541 000,00 1 310 000,00 1 310 000,00 1 199 249,84 91,55% 91,55% 

          5166 Konzultační, poradenské a 
práv. sl. 1 000 000,00 817 998,00 817 998,00 328 185,20 40,12% 40,12% 

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 2 710 750,00 2 710 750,00 1 654 777,84 61,05% 61,05% 

5167 služby,školení a vzděláv. IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

          5168 Služby zpracování dat 0,00 7 482 100,00 7 482 100,00 6 758 974,30 90,34% 90,34% 

5168 Služby zpracování dat IK 41 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

          5169 Nákup sl.j.n.(stravování, 
tisk.práce) 68 225 599,00 42 329 536,00 42 329 536,00 34 206 017,34 80,81% 80,81% 

5169 Nákup sl. J.n. IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

5169 Nákup sl. J.n. IK 41 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

517 - Ostatní nákupy 15 963 000,00 17 647 503,00 17 647 503,00 13 289 345,45 75,30% 75,30% 

z toho 5171 Opravy a udržování 6 000 000,00 9 033 760,90 9 033 760,90 7 302 188,89 80,83% 80,83% 

5171 Opravy a udrž. IK 41 00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

          5172 Programové vybavení 3 750 000,00 1 033 405,10 1 033 405,10 1 013 700,49 98,09% 98,09% 

          5173 Cestovné (tuzemské i zahr.) 5 800 000,00 7 104 475,00 7 104 475,00 4 602 097,57 64,78% 64,78% 

5173 Cestovné IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

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

          5175 Pohoštění 369 000,00 385 862,00 385 862,00 371 358,50 96,24% 96,24% 

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 90 000,00 90 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

          5176 Účastn.poplatky na konference 
IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

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

              

518 - Poskytnuté zálohy 100 000,00 1 192 390,00 1 192 390,00 205 988,00 17,28% 17,28% 

z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. 
organiz. 0,00 535 000,00 535 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

          5182 Poskytnuté zálohy vlastní 
pokladně 0,00 317 000,00 317 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

          5189 Poskytnuté zálohy na VISA 
kartu 100 000,00 340 390,00 340 390,00 205 988,00 60,52% 60,52% 

519 - Výdaje související s neinv. nákupy 1 030 000,00 1 468 383,00 1 859 446,00 1 025 459,46 69,84% 55,15% 

z toho 5191 Zaplacené sankce  0,00 135,00 135,00 129,00 95,56% 95,56% 

          5192 Poskytn.neinv.přísp. a náhrady  0,00 407 000,00 407 000,00 208 423,00 51,21% 51,21% 

          5192 Poskytn.neinv.přísp. a náhrady  
IK 41 00000 0,00 0,00 391 063,00 240 409,20 0,00% 61,48% 

          5194 Věcné dary 30 000,00 13 138,00 13 138,00 13 138,00 100,00% 100,00% 

          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 1 048 110,00 1 048 110,00 563 360,26 53,75% 53,75% 

              

              

534 - Neinvestiční převody vlastním 
fondům 3 744 359,00 3 800 519,00 3 965 519,00 3 800 519,00 100,00% 95,84% 

z toho 5342 Neinvestiční převody  FKSP 3 744 359,00 3 800 519,00 3 800 519,00 3 800 519,00 100,00% 100,00% 
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5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 2504601 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 4100000 0,00 0,00 165 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

          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 5 200 480,40 5 200 480,40 66 366,00 1,28% 1,28% 

 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 70 000,00 70 000,00 66 366,00 94,81% 94,81% 

           5363 Úhrady sankcí jiným 
rozpočtům 2 200 000,00 5 130 480,40 5 130 480,40 0,00 0,00% 0,00% 

542 - Náhrady placené obyvatelstvu 978 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 925 087,00 92,51% 92,51% 

z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci 978 000,00 1 000 000,00 1 000 000,00 925 087,00 92,51% 92,51% 

5909 - ost.náklady IISSP 0,00 169 052,60 169 052,60 34 008,20 0,00% 0,00% 

Běžné výdaje celkem 5* 369 140 479,00 372 932 292,00 412 721 841,22 361 822 400,00 97,02% 87,67% 

z toho věcné výdaje                                109 999 999,00 109 972 932,00 119 198 995,00 88 299 057,00 80,29% 74,08% 

 Kapitálové výdaje             

6111 SW IK  11 00000 akce 
122V193002007 0,00 79 200,00 79 200,00 72 600,00 91,67% 91,67% 

6111 SW IK  11 00000 akce 
122V193002011 0,00 146 000,00 146 000,00 145 200,00 99,45% 99,45% 

6111 SW IK  11 00000 akce 
122V193002012 0,00 130 000,00 130 000,00 129 228,00 99,41% 99,41% 

6111 SW IK  41 00000 akce 
122V19300008 0,00 0,00 1 062 000,00 1 061 009,00 0,00% 99,91% 

6111 SW IK  41 00000 akce 
122V19300009 0,00 0,00 390 000,00 389 136,00 0,00% 99,78% 

6111 SW IK  41 00000 akce 
122V19300010 0,00 0,00 63 931,05 0,00 0,00% 0,00% 

6111 SW IK  41 00000 akce 
122V19300016 0,00 0,00 503 000,00 502 150,00 0,00% 99,83% 

6111 SW IK  41 00000 akce 
122V19300017 0,00 0,00 333 960,00 333 960,00 0,00% 100,00% 

6111 SW IK  11 00000 akce 
122V19300031 0,00 521 000,00 521 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

6111 SW IK  11 00000 akce 
122V19300035 0,00 210 000,00 210 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

6111 SW IK  11 00000 akce 
122V19300036 0,00 484 000,00 484 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

6119 IK 11 00000 ostatní nákup DNM 
122V193002R01 300 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

6119 IK 41 00000 ostatní nákup DNM 
122V193002R01 0,00 0,00 5 437,00 0,00 0,00% 0,00% 

6119 IK 11 00000 ostatní nákup DNM 
122V193002020 0,00 130 000,00 130 000,00 130 000,00 0,00% 100,00% 

 6121 IK 11 00000 Budovy, haly, stavby  
122V193002002 3 000 000,00 995 000,00 995 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

 6121 IK 11 00000 Spec. provozy  
122V193002003 3 500 000,00 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

 6121 IK 41 00000 budov 122V193002002 0,00 0,00 120 100,00 0,00 0,00% 0,00% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002014 0,00 0,00 72 000,00 71 875,00 0,00% 99,83% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002018 0,00 0,00 45 000,00 44 372,00 0,00% 98,60% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002019 0,00 0,00 97 000,00 96 364,00 0,00% 99,34% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002022 0,00 0,00 212 500,00 212 476,00 0,00% 99,99% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002023 0,00 0,00 342 000,00 341 220,00 0,00% 99,77% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002024 0,00 0,00 138 000,00 138 000,00 0,00% 100,00% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002025 0,00 0,00 56 000,00 48 954,00 0,00% 87,42% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002026 0,00 0,00 26 000,00 26 000,00 0,00% 100,00% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002027 0,00 0,00 134 000,00 133 100,00 0,00% 99,33% 
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 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002029 0,00 0,00 263 800,00 263 780,00 0,00% 99,99% 

 6121 IK 41 00000 budovy 122V193002030 0,00 0,00 376 500,00 0,00 0,00% 0,00% 

 6121 IK 11 00000 budovy 122V193002014 0,00 1 640 000,00 1 640 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

 6121 IK 11 00000 budovy 122V193002033 0,00 365 000,00 365 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

6122 IK 11 00000 Stroje, přístr. a zařízení 
122V193002R01 3 000 000,00 640 000,00 640 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

6122 IK 11 00000 Stroje, přístr. a zařízení 
122V193002034 0,00 2 360 000,00 2 360 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

6123 IK 11 00000 Dopravní prostředky 
122V193002001 4 250 000,00 4 250 000,00 4 250 000,00 2 657 834,00 62,54% 62,54% 

6125  IK 11 00000 Výpočetní technika HW 
122V193002R01 4 500 000,00 840 300,00 840 300,00 0,00 0,00% 0,00% 

6125  IK 11 00000 Výpočetní technika HW 
122V193002013 0,00 139 500,00 139 500,00 139 271,00 99,84% 99,84% 

6125  IK 41 00000 Výpočetní technika HW 
122V193002R01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% 0,00% 

6125  IK 41 00000 Výpočetní technika HW 
122V193002015 0,00 0,00 412 000,00 411 732,59 0,00% 99,94% 

6125  IK 11 00000 Výpočetní technika HW 
122V193002032 0,00 2 120 000,00 2 120 000,00 0,00 0,00% 0,00% 

6129 IK 41 00000 kuchyň BR 
122V193002021 0,00 0,00 55 000,00 53 119,00 0,00% 96,58% 

6129 IK 41 00000 122V193002028 0,00 0,00 55 100,00 55 055,00 0,00% 99,92% 

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         18 550 000,00 18 550 000,00 23 313 328,05 7 456 435,59 40,20% 31,98% 

celkové výdaje rozpočtu 387 690 479,00 391 482 292,00 436 035 169,27 369 278 835,59 94,33% 84,69% 
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ESC  
 
Vyhodnocení čerpání nákladů na činnost Evropského spotřebitelského centra  

 
ESC je nezávislým útvarem ČOI.  Jeho činnost se řídí grantovou smlouvou mezi ČR – 
Českou obchodní inspekcí a Evropskou komisí, která je uzavřena vždy na konkrétní období, 
obvykle jednoho roku. ČOI je pro ESC hostující organizací a je povinna zabezpečovat 
podmínky pro jeho činnost. Financování ESC je realizováno z rozpočtu ČOI. Na základě 
Grantové smlouvy obdrží ČOI zálohu na činnost ESC ve výši cca 1 317 tis. Kč, která přijde 
na účet Rezervního fondu na konci předchozího roku nebo v počátku běžného roku, a která 
je, dle grantové smlouvy, majetkem EK. Po skončení běžného roku provede ESC vyúčtování 
uznatelných výdajů v souladu s rozpočtem uvedeným v Grantové smlouvě a toto vyúčtování 
zašle EK. EK výdaje vyhodnotí a může uhradit až 50% těchto uznatelných výdajů. V praxi to 
znamená, že v průběhu následujícího roku zašle EK doplatek, kterým vykryje tu část 
uznatelných výdajů, kterou nepokryla záloha. V případě, že by výdaje byly nižší než zaslaná 
záloha, musí ČOI tento rozdíl vrátit z Rezervního fondu na účet EK.  

ESC disponuje dvěma stálými zaměstnanci v rámci služebního zákona, kteří jsou zařazeni 
do systemizace. Další 3 osoby pracují na základě dohod mimo pracovní poměr, tzn., že jejich 
odměny jsou hrazeny v rámci OOV. 

ČOI konzultovala mechanismus záloh a doplatků z EK s MF ČR a MPO. Na základě 
doporučení metodiků MF ČR a odboru rozpočtu MPO postupuje ve vztahu k roku 2017 ČOI 
následovně: činnost ESC byla v roce 2017 hrazena z rozpočtu ČOI. Doplatek za rok 2016 
ve výši 75 819,26 Kč, který ČOI obdržela v roce 2017, odvede v plné výši do státního 
rozpočtu. Počínaje rokem 2018 bude na základě pokynu MPO záloha, kterou ČOI obdrží na 
konci roku, zapojována do rozpočtu v roce následujícím. 

Výdaje na platy ESC byly čerpány ve výši 998 tis. Kč, na ostatní osobní náklady (dále jen 
OOV) bylo vynaloženo 382 tis. Kč. Zákonné odvody činily 370 tis. Kč.  

Na propagační materiály (RP 5139) bylo čerpáno 206 tis. Kč.  

Na zpracování informačních letáků, propagační stánky a inzerci bylo vynaloženo v položce 
5169 celkem 128 tis. Kč.  

V rámci zahraničních služebních cest bylo za cestovné uhrazeno 510 tis. Kč. 

 

ADR  
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 samostatné oddělení mimosoudního řešení spotřebitelských 
sporů (označované zkráceně jako „oddělení ADR“). Toto oddělení zařazené pod ÚI má 
celkem 19 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. 
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Vyhodnocení čerpání investičních výdajů  

Na systémové investiční výdaje byly rozpisem závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2017 
České obchodní inspekci vyčleněny prostředky o objemu 18 550 tis. Kč. Tyto prostředky byly 
navýšeny o nespotřebované výdaje z roku 2016 ve výši 4 763 tis. Kč. Konečný rozpočet tedy 
pro investiční výdaje činil 23 313 tis. Kč. 

Celková čerpaná částka na kapitálové výdaje pro rok 2017 činí 7 456 tis. Kč. Tato částka je 
řešena ze subtitulu 122V19300 „Pořízení, obnova, rozvoj a provozování ICT a MTZ OSS“. 

Investiční prostředky byly čerpány ve výši 40,20% upraveného rozpočtu, podrobný komentář 
k čerpání je uveden v části XV na straně 60.  

 

Výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu v letech 2010 – 2017 (v tis.): 

rok 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 
 

2014 
 

2015 
                 

2016 
 

2017 

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 

 
2 763,00 

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 

 
4 692,95 

6111 Programové vybavení 
 

1 903,12 
 

1 809,98 
 

3 140,56 
 

7 348,39 
 
0 

 
4 233,40 

 
2 971,14 

 
2 633,00 

6119 Nehmotný majetek 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
130,00 

6121 Budovy, haly, stavby 
 

233,66 
 
0 

 
249,6 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 431,49 

 
1 376,00 

6122 Stroje, přístroje a 
zařízení 

 
0 

 
344,29 

 
0 

 
0 

 
0 

 
508,75 

 
0 

 
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 
 

2 657,78 

6125 Výpočetní technika 
 

1 099,98 
 

1 441,20 
 

1 591,55 
 
0 

 
4 401,18 

 
3 936,29 

 
346,04 

 
551,00 

6126 Projektová 
dokumentace 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

6129 Hmotný majektek 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
108,17 

6141Poskytnuté investiční 
příspěvky 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

6130 Pozemky 
 
0 

 
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 
 

7 456,43 
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IV. Vyhodnocení výdajů účelově určených na 
financování programu reprodukce majetku 
vedeného v informačním systému programu 
financování (EDS/SMVS) v roce 2017  

 

Investiční prostředky skutečně vyčerpané v roce 2017: 

 

Položka Aúč RIS zdroj EDS/SMVS   Účetní skutečnost 

6111 00 1100000 122V193002007 SW - GINIS - elektronická pečeť 72 600,00 

6111 00 1100000 122V193002011 SW - licence modulu GINIS - USU 145 200,00 

6111 00 1100000 122V193002012 SW - GNIS - sdílené služby 129 228,00 

6111 008 4100000 122V193002008 SW - PIS 1 061 009,00 

6111 008 4100000 122V193002009 SW - EIS JASU - nový modul 389 136,00 

6111 008 4100000 122V193002016 WEB ČOI 502 150,00 

6111 008 4100000 122V193002017 SW - EIS JASU - nové rozhraní PIS 333 960,00 

6119 00 1100000 122V193002020 výroba 2 ks vzdělávací filmy 130 000,00 

6121 008 4100000 122V193002014 RI - BR - sanace suterénu - 1. a 2. etapa 71 875,00 

6121 008 4100000 122V193002018 ÚI - úprava serverovny a skladu 44 372,00 

6121 008 4100000 122V193002019 RI -BR - posílení osvětlení 96 364,00 

6121 008 4100000 122V193002022 ÚI - PBŘ - 1. etapa 212 476,00 

6121 008 4100000 122V193002023 ÚI - centrální klimatizece - 1. etapa 341 220,00 

6121 008 4100000 122V193002024 RI - BR - ochrana fasády proti ptactvu 138 000,00 

6121 008 4100000 122V193002025 RI - BR - odvětrání sociálního zázemí 48 954,00 

6121 008 4100000 122V193002026 RI - PL - přestavba kuchyně -1. etapa 26 000,00 

6121 008 4100000 122V193002027 RI - ÚL - sanace zdiva - 1. etapa 133 100,00 

6121 008 4100000 122V193002029 ÚI - bezpečnost objektu - 1. etapa 263 780,00 

6123 00 1100000 122V193002001 dopravní prostředky 2 657 834,00 

6125 00 1100000 122V193002013 RI - HK - nový switch - HW 139 271,00 

6125 008 4100000 122V193002015 HW - pásková knihovna 411 732,59 

6129 008 4100000 122V193002021 RI - BR - nová kuchyňská linka 53 119,00 

6129 008 4100000 122V193002028 RI - OS - nová kuchyňská linka 55 055,00 

          7 456 435,59 
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Investiční prostředky připravené na akcích, ale dosud nečerpané: 

Položka Aúč RIS zdroj EDS/SMVS   Rozpočet konečný 

6111 00 1100000 122V193002031 SW - licence VARONIS 521 000,00 

6111 00 1100000 122V193002035 SW - GINIS nový modul 210 000,00 

6111 00 1100000 122V193002036 SW - licence CARBON BLACK 484 000,00 

6121 00 1100000 122V193002002 Budovy, haly, stavby 995 000,00 

6121 00 1100000 122V193002003 Budovy, haly, stavby 3 500 000,00 

6121 00 1100000 122V193002014 RI BR - sanace suterénu - 3. etapa 1 640 000,00 

6121 00 1100000 122V193002033 RI BR - rekonstrukce II NP - 1. etapa 365 000,00 

6121 008 4100000 122V193002002 Budovy, haly, stavby 120 100,00 

6121 008 4100000 122V193002030 RI ÚL - rekonstrukce toalet 376 500,00 

6122 00 1100000 122V193002034 spektrální analyzátory 2 360 000,00 

6122 00 1100000 122V193002R01 Speciální přístroje 640 000,00 

6123 00 1100000 122V193002001 Dopravní prostředky 1 592 166,00 

6125 00 1100000 122V193002032 HW - aktivní prvky WAN 2 120 000,00 

6125 00 1100000 122V193002R01 agregovaná akce HW 840 300,00 

          15 764 066,- 

 

Celkem schválený rozpočet na investičních akcích činil 18 550 000 Kč. 

Konečný rozpočet po zapojení NNV činil 23 313 328, 05 Kč. 

Celkové čerpání investičních prostředků v roce 2017 činilo 7 456 435,59 Kč. 

Celkově připraveno na dosud nečerpaných akcích a agregovaných akcích 15 764 066 Kč. 

Celkem nečerpané zbytky na dokončených akcích nebo jejich částech 92 826,46 Kč, které 
vznikly zaokrouhlením a rozdíly mezi schváleným SMVS a reálnou fakturací. 
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V. Rozpočtová opatření   

 

V roce 2017 byla přijata celkem 3 rozpočtová opatření na základě změny rozpisu závazných 
ukazatelů rozpočtu rezortu. 

 

Rozpočtové opatření č. 1 

Na základě odsouhlaseného rozpočtového opatření ze dne 24. ledna došlo ke snížení 
rozpočtu o částku 27 067 Kč. Jednalo se o náhradu škody podnikatelce Matějkové.  

Druh rozpočtového opatření: 1 

 

Rozpočtové opatření č. 2 

Rozpočtovým opatřením ze dne 20. listopadu došlo na základě usnesení vlády k navýšení 
rozpočtových prostředků pro účely navýšení tarifní složky mzdy.   

Druh rozpočtového opatření: 3 

 

Rozpočtové opatření č. 3 

Rozpočtovým opatřením ze dne 18. prosince došlo k navýšení závazného ukazatele příjmů 
o 6 000 000 Kč.  

Druh rozpočtového opatření: 1 
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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. 2017 do 31. 12. 2017. 
 
Pět debetních platebních karet se v minulých létech využívaly ke kontrolním nákupům 
pořizovaných prostřednictvím prostředků komunikace na dálku (internet), kdy nebylo možné 
kontrolní nákup uhradit jinak (např. v hotovosti v odběrném místě, dobírkou apod.), než pouze 
platební kartou. Dále při kontrole v běžné tržní síti, kdy podání spotřebitele jednoznačně směřuje 
na problém s bezhotovostní úhradou pomocí platební karty. 

 V roce 2017 tyto debetní karty nebyly použity a účet č. 4247013004/2700 vedený u UniCredit 
Bank byl zrušen.  

 

 

Datum Popis Příjem Výdej 

1.1.2017 Počáteční stav 0,00   

6.1.2017 ÚI-převod na účet z VÚ 30 00,00   

1.-7.2017 ÚI-bankovní poplatky UCB  1 890,60 

31.7.2017 ÚI-zrušení účtu   28 109,40 

Mezisoučet: 30 000,00 30 000,00 

31.12.2016 Konečný zůstatek 0,00   
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Anonymní platební karty ČSOB: 

 

V roce 2017 byly používány anonymní platební karty 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. Anonymní platební karty lze používat pouze k nákupům, nelze vybírat peněžní 
hotovost z bankomatů ani v bance. Nelze proto provést výběr zůstatku ke konci roku.  

Konečný zůstatek u všech karet byl převeden do nového roku 2018.  

 

Datum Popis Příjem Výdej 

01.01.2017 Počáteční stav 0,00   

09.01.2017 Dobití anonymních platebních karet 180 000,00   

1.-12.2017 Platby APK – kontrolní nákupy    12 428,27 

31.12.2017 Konečný zůstatek 167 571,73   

 

 

Na jednotlivé inspektoráty bylo vydáno celkem 9 platebních karet, čerpání v roce 2017 provedlo 
6 inspektorátů: 

 

Datum Popis Platby 

1.-12.2017 Praha - platby APK – kontrolní nákupy      3 797,73  

1.-12.2017 České Budějovice - platby APK – kontrolní nákupy            2 156,31 

1.-12.2017 Hradec Králové - platby APK – kontrolní nákupy  1 206,41  

1.-12.2017 Brno - platby APK – kontrolní nákupy              274,82 

1.-12.2017 Plzeň - platby APK – kontrolní nákupy          4 732,00 

1.-12.2017 Ústí nad Labem - platby APK – kontrolní nákupy            261,00 

31.12.2017 Provedené platby kartami 12 428,27 
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VII. Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových    
prostředků v roce 2016  

 

 
 

Čerpání k 31. 12. 2017 

 
Upravený 
rozpočet 

Celkový rozpočet 
včetně rezerv. 
Fondu (ESC) a 

nespotřebovaných 
výdajů 2017 

 
Čerpání 
rozpočtu 

 
 

Čerpání v % 

Běžné výdaje     

501 - 2  Platy zaměstnanců a  
              OOV  CELKEM 

193 402 120 196 965 635 194 084 722   98,54 

Z toho: 5011 Platy zaměstnanců 
                     -pracovní místa              

    8 256 204   10 390 926     8 603 634 82 0 

5013 ty zaměstnanců 
-služební místa 

181 769 754 181 769 754 180 722 912   99,42 

            5021 Ostatní osobní výdaje     2 890 712     2 890 712     2 843 986   98,38 

            5024 Odstupné 
       485 450      1 914 243     1 914 240             

0 
100,00  

 
 

Limit mzdových prostředků celkem byl České obchodní inspekci stanoven rozpisem závazných 
ukazatelů (dopis čj. MPO 70281/16/21200 ze dne 4. 1. 2017) ve výši 190 594 120 Kč, z toho: 

1) na platy celkem ve výši 187 217 958 Kč pro stanovený limit zaměstnanců 474 (průměrný 
měsíční plat 32 915 Kč) : 

1) na platy pro stanovený limit 23 zaměstnanců v pracovním poměru na pracovních 
místech dle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve výši 8 256 204 Kč (průměrný 
měsíční plat 29 914 Kč); 

2) na platy pro stanovený limit 451 zaměstnanců ve služebním poměru a pracovním 
poměru na služebních místech dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve výši 
178 961 754 Kč (průměrný měsíční plat 33 068 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 2017 rozpočtovým opatřením MPO č. 2 (dopis čj. MPO 
73573/17/11100/21200 ze dne 20. 11. 2017 na základě usnesení vlády č. 674 ze dne 25. 9. 2017 
a v souladu s přílohou č. 2 uvedeného usnesení, kdy k 1. listopadu 2017 nabylo účinnosti nařízení 
vlády č. 342/2017 Sb., kterým se změnilo nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech 
státních zaměstnanců, a nařízení vlády č. 340/2017 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 2017 celkem o 2 808 000 Kč, celkem tedy na částku 
190 025 958 Kč. Toto zvýšení bylo použito na platy zaměstnanců na služebních místech, navýšení 
platů zaměstnanců na pracovních místech bylo pokryto z limitu r. 2017.  

Mzdové prostředky byly v r. 2017 dále navýšeny o nespotřebované výdaje z r. 2016 v celkové výši 
3 563 515 Kč, z toho na platy zaměstnanců na pracovních místech ve výši 2 134 722 Kč, na odbytné 
pak 1 428 793 Kč.  

Limit prostředků na platy činil po všech úpravách 10 390 926 Kč pro plánovaný počet 23 
zaměstnanců v pracovním poměru na pracovních místech (průměrný měsíční plat 37 648 Kč), pro 
plánovaný počet 451 zaměstnanců ve služebním a pracovním poměru na služebních místech činil 
limit na platy 181 769 754 (průměrný měsíční plat 32 160 Kč). 
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Celkově bylo tedy možné čerpat na mzdové prostředky 196 965 635 Kč: 

1) na platy zaměstnanců ČOI do výše 192 160 680 Kč, z toho:   
a) na platy zaměstnanců v pracovním poměru na pracovním místě 10 390 926 Kč,  
b) na platy zaměstnanců ve služebním a pracovním poměru na služebním místě 181 769 

754 Kč; 
a) ostatní osobní výdaje do výše 2 890 712 Kč; 
b) odstupné do výše 1 914 243 Kč.  
 

Čerpání limitu prostředků na platy za rok 2017 bylo v celkové výši 189 326 546 Kč při 
průměrném přepočteném stavu zaměstnanců (skutečně pracujících) 423, skutečný průměrný 
vyplacený plat na 1 zaměstnance činil 37 298 Kč. Čerpání bylo následující: 

a) prostředky na platy zaměstnanců ve služebním a pracovním poměru na služebních místech 
ve výši 180 722 912 Kč při průměrném přepočteném stavu zaměstnanců 401. Skutečný 
průměrný měsíční vyplacený plat na 1 zaměstnance ve služebním poměru činil 37 557 Kč; 

b) prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 8 603 634 Kč při průměrném 
přepočteném stavu zaměstnanců 22. Skutečný průměrný měsíční vyplacený plat na 1 
zaměstnance v pracovním poměru činil 32 589 Kč.   

Prostředky na ostatní osobní výdaje byly čerpány ve výši 2 843 986 Kč, odstupné bylo v roce 
2017 vyplaceno 4 zaměstnancům ve výši 1 914 240 Kč. Celkem vyplaceno na OOV v r. 2017 
4 758 226 Kč. 

Mimo výše uvedené čerpané mzdové prostředky byly vyplaceny náhrady platů 5 bývalým 
zaměstnancům na základě 27 pravomocných soudních rozhodnutí. Rozpočtované 
prostředky byly v průběhu roku 2017 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 8 197 232 Kč jako 
náhrada platů   

 

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2017 

Vzdělávání zaměstnanců probíhalo dle služebního předpisu ÚŘ ČOI č. 7/2016 a dle vnitřního 
předpisu Opatření ÚŘ ČOI č. 12/2016, kterým se stanoví metodika vzdělávání ČOI. 

Identifikaci vzdělávacích potřeb stanovuje představený dle služebního hodnocení státního 
zaměstnance, zhodnocením požadavků kladených na státního zaměstnance při výkonu služby 
a posouzením dopadů legislativních změn na výkon činností zaměstnance. 

Vzdělávání probíhalo interně a externě. 

Kurzů bylo objednáno u pořádacích agentur 279, z toho 26 kurzů bylo zrušeno z různých důvodů 
– nejčastěji z důvodu nedostatečného počtu přihlášených. Celkově se všech kurzů zúčastnilo 1 
304 zaměstnanců (někteří zaměstnanci absolvovali více kurzů) z toho 193 na interních akcích 
pořádaných ČOI, 47 zaměstnanců se zúčastnilo jazykového vzdělávání a 1 065 zaměstnanců 
se zúčastnilo externích akcí. 

Vstupní vzdělávání úvodní proběhlo do 3 měsíců od nástupu do zaměstnání u 36 zaměstnanců. 
Vstupní vzdělávání následné proběhlo ve formě e-learningu u 3 zaměstnanců v pracovním 
poměru. 

Průběžně probíhala školení BOZP a PO a školení řidičů. 

60 zaměstnanců ve služebním poměru úspěšně vykonalo v roce 2017 úřednickou zkoušku.  

1 zaměstnanec byl neúspěšný i v opravné úřednické zkoušce. 

Evidence vzdělávacích akcí je vedena v personálním informačním systému OKBase. 
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Jazykové vzdělávání  

Na základě služebního předpisu ÚŘ ČOI č. 11/2017/SP, kterým se stanoví úroveň znalosti cizího 
jazyka a odborné požadavky pro vybraná služební místa v České obchodní inspekci, byla 
zaměstnancům umožněna jazyková výuka za účelem prohlubování a udržování jazykových 
znalostí. Výuka AJ probíhala na ústředním inspektorátu a inspektorátech pro Středočeský kraj 
a hl. m. Praha, pro Jihočeský kraj a Vysočinu, pro Plzeňský a Karlovarský kraj, pro 
Moravskoslezský a Olomoucký kraj. Celkem se výuky účastnilo 47 zaměstnanců. 
Výuku cizích jazyků zajišťují externí specializované agentury nebo jazykové školy vybrané na 
základě výsledků veřejných zakázek malého rozsahu.  

 

Interní vzdělávací akce 

Interní vzdělávací akce byly uskutečňovány na jednotlivých inspektorátech a byly zabezpečeny 
vlastními školiteli z řad zaměstnanců České obchodní inspekce. Akcí bylo celkem 20 za účasti 
193 státních zaměstnanců.  

Interní akce byly zaměřené především na:  

 z. č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich 
 novela zákona č.64/1986 Sb., o ČOI 
 novela zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 
 z.č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek 
 z.č. 477/2001 Sb., o obalech 
 z.č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků 
 z.č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích  
 školení inspektorů – kontrola keramických, skleněných a jiných umyvadel, záchodových 

mís, kontrola míchaček na betonové směsi nebo maltu 
 školení CP systémů Word, Excel, Ginis a Merkurius  
 školení k používání prostředků pro skryté nahrávání obrazu a zvuku 
 školení OK Base - docházka 

 

Akce MV ČR 

Zaměstnanci se také účastnili školení pořádaných sekcí pro státní službu MV ČR např.: 

 Služební hodnocení – účast 53 zaměstnanců, 
 Kárná odpovědnost a kárné řízení – účast 3 zaměstnanců,  
 Novela zákona o státní službě – účast 5 zaměstnanců,  
 Workshop k problematice vzdělávání – účast 2 zaměstnanců,  
 Výběrová řízení dle zákona o státní službě  - účast 5 zaměstnanců. 

 

Externí vzdělávací akce 

Externí akce objednává ČOI nejčastěji u Institutu pro státní správu, Bova Polygon, Aliaves, 
Verlag, 1. Vox, MÚZO Praha, Anag, Seminária, Integra, Aktuální paragrafy JUDr. Chládek, 
Otidea. Nejvíce zaměstnanců se zúčastnilo akcí pořádaných Institutem pro státní správu (133 
zaměstnanců) a  Bovou Polygon (73 zaměstnanců). 

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

 speciálních seminářů se zaměřením na smlouvy obchodně právní, smlouvy a závazky 
v občanském zákoníku, správní řízení, (Novým občanským zákoníkem krok za krokem 
IV – Smlouvy, Reklamační řízení ve vazbě na zákon o ochraně spotřebitele a občanský 
zákoník, Řízení o přestupcích podle nového zákona o odpovědnosti za přestupky, Řízení 
o sankcích, Soudní přezkum ve věcech správního trestání – aktuální judikatura 
správních soudů, Správní řízení v praxi – nesprávné postupy v řízení, jejich důsledky a 
náprava, Správní řád se zaměřením na správní řízení na prvním a druhém stupni apod.)  
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 pracovněprávní vztahy (Novela zákoníku práce, Novinky ve zdaňování mezd, 

Personalistika dneška v organizaci veřejného sektoru, Pracovnělékařské služby od 
1.11.2017 – změna právní úpravy,  Služební zákon ve vztahu k zákoníku práce v praxi, 
Správní řád ve věcech státní služby, Vedení přijímacích pohovorů, hodnocení a výběr 
uchazečů, Výběrová řízení podle zákona o státní službě, apod.), 

 
 lidské zdroje (Agresivní klient, Asertivita v praxi, Čeština každodenní úřední a obchodní 

praxe, Efektivní komunikační dovednosti, Doručování písemností ve veřejné, soukromé 
sféře, Jak na český pravopis, Komunikační dovednosti pro úředníky, Komunikační 
dovednosti - asertivní a krizová komunikace, Naučte se přesvědčivě argumentovat, 
Prevence syndromu vyhoření v podmínkách veřejné správy, Rétorika v praxi aneb jak 
na velké nezdvořáky, Trénujte svou paměť, Umění jednat s lidmi, Zvládání stresu a 
zátěžových situací, apod.), 

 
 účetnictví ve státní správě (Finanční kontrola ve veřejné správě, Oběh účetních dokladů 

a interní audit a kontrola v subjektech veřejné správy, Rozpočtová pravidla v roce 2017, 
Nový zákon o řízení a kontrole veřejných financí, apod.). 

 
 v oblasti IT technologií proběhla školení administrátorů Administrace Windows Server 

2012, Instalace a úvod do konfigurace Windows Server 2012, kurzy MUZO administrace 
EIS JASU, školení Gordic, Spisová služba a digitální archivy, Corel Photo – PAINT.  

 
 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. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na 
trh, nové nařízení EU 2016/424 týkající se spotřebičů plynných paliv a další dozorované 
zákony v oblasti ochrany spotřebitele. Vzdělávací akce byly zaměřeny na následující 
komodity (Databáze ochranných známek, Dětská hřiště, Požární řešení – instalační 
šachty, vertikální komunikace, komíny, školení pro metrology firem, Školení revize 
elektro – rozváděče). 
 

Představení se zúčastnili odborných kurzů i seminářů v oblasti lidských zdrojů, například kurzů 
Dovednosti v oblasti krizové komunikace, Vedení týmu, Efektivní komunikační dovednosti, 
Prohlubování dovedností v oblasti krizové komunikace, Jak zkvalitnit pracovní výkon, Kárná 
odpovědnost a kárné řízení, Kontrola a správní řízení navazující na kontrolu, Manažer jako kouč 
týmu ve veřejné správě, Právo na informace ve veřejné správě v praxi, Nekalé obchodní praktiky 
uplatňované podnikateli vůči spotřebitelům, Vedení a motivace zaměstnanců, Veřejné zakázky 
malého rozsahu, Zákon o kontrole, Zákon o řízení a kontrole veřejných financí, Zákon o 
odpovědnosti za přestupky. 

 

Náklady na vzdělávání 

V roce 2017 bylo na školení a vzdělávání zaměstnanců vynaloženo celkem  
1 654 777,84 Kč, z toho na zvyšování odborné kvalifikace a ostatní kurzy a semináře 
s odborným zaměřením 1 330 616,04  Kč a na jazykovou výuku 257 611,80 Kč. 
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VIII. Vyčíslení výdajů na zahraniční cesty a 
zhodnocení jejich přínosu  

 

V rámci celé ČOI bylo za rok 2017 uskutečněno celkem 93 zahraničních pracovních cest (z toho 
2 cesty byly stornovány). Na tyto cesty bylo vyčerpáno 1 084 tis. Kč. Z toho Evropské 
spotřebitelské centrum realizovalo 24 služebních cest. Oddělení ADR realizovalo 4 cesty. 
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. 

 

LEDEN 

1) 0005001/17 

Belgie, Brusel – 4. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – Power Tools I. (Ruční nářadí) – úhlové brusky 

11. - 12. 1. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 1) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání byli seznámeni s činností 
dozoru nad trhem v Turecku prováděného v podmínkách Nového legislativního rámce 
Evropské unie a dále s výsledky testování úhlových brusek v této zemi, a to jak po 
formální stránce (administrativní kontrola), tak i na vybrané vlastnosti těchto výrobků 
v akreditované zkušební laboratoři. Účastníci si také vyměnili zkušenosti a informace 
o výsledcích testování úhlových brusek ve svých zemích a o stažení nevyhovujících 
výrobků z trhu. Z analýzy rizik u těchto výrobků např. vyplynulo, že nedostatek vztahující 
se k nedostatečné ochraně uživatele před nevyžádaným restartem úhlové brusky byl 
hodnocen vysokým rizikem. Bylo doporučeno notifikovat takovýto výrobek v systému 
RAPEX, a to podle článku 11 Směrnice GPSD. 

 

2) 0005002/17 

Belgie, Brusel – 2. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2015 – Risk Assessment (Posuzování rizik) 

18. – 19. 1. 2017 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 2) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: V rámci druhého jednání pracovní skupiny na 
posuzování rizik spotřebitelských výrobků v rámci mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2015 pokračovali účastníci ve vypracování dokumentu pro hodnocení rizik výrobků 
obsahující chemické látky. Dále projednali současný stav, ve kterém se nacházejí 
šablony pro výrobky zařazené do této mezinárodní společné akce - elektrické spotřebiče 
(mixéry, ruční šlehače a topinkovače), dále dudlíky a držáky dudlíků, hračky (přítomnost 
ftalátů a jiných chemických látek), elektrické nářadí (přímočaré pily) a dětská hřiště. 
Pracovní skupinou byla také diskutována poslední verze návodu, jak posuzovat 
chemické látky obsažené ve výrobcích. Cílem této diskuze bylo připravit jednodušší 
dokument, který by orgány dozoru nad trhem mohly použít při hodnocení chemických 
rizik. Účastníci jednání se dohodli na řešení tohoto problému a následně připravili 
revidovanou zjednodušenou strukturu tohoto dokumentu. 
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3) 0005003/17 

Belgie, Brusel – 3. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Electrical Appliances I. (Elektrické spotřebiče) 

11. - 12. 1. 2017 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 3) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Do této mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 zaměřené na elektrické spotřebiče, a to konkrétně na mixery, ruční 
šlehače a topinkovače, se zapojilo celkem 7 členských zemí Evropské unie. Pracovní 
skupina projednala podrobnosti zadávací dokumentace pro výběr akreditované zkušební 
laboratoře včetně kritérií pro vyhodnocení nabídek jednotlivých uchazečů. Pro zadávací 
dokumentaci byly projednány jednotlivé články harmonizovaných norem, podle kterých 
budou jednotlivé druhy výrobků odebraných na vnitřním trhu zúčastněných členských 
zemí Evropské unie testovány, dále stanoveny počty odebraných výrobků pro testování 
a termíny jejich odebrání na trhu apod. 

 

4) 0005004/17 

Belgie, Brusel – 3. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Plasticised Toys (Plastové hračky) 

23. - 24. 1. 2017 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 4) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na třetím jednání pracovní skupiny 
mezinárodní společné akce PROSAFE JA2015 zaměřené plastové hračky byl projednán 
současný postup prací na projektu, výsledky výběrového řízení na akreditovanou 
zkušební laboratoř, která bude provádět chemické zkoušky plastových hraček. 
Z uchazečů byla vybrána akreditovaná laboratoř IISG z Itálie, která jako jediná nabídla 
provedení požadovaných zkoušek v plném rozsahu. Účastníci jednání dále odsouhlasili 
druhy a počty plastových hraček pro testování, např. panenky s lidskými rysy, nafukovací 
plastové hračky, plastové knihy pro nejmenší apod. Zvláštní pozornost byla věnována 
levným plastovým hračkám. Dále byl aktualizován plán na příští mezinárodní společné 
akce, do kterého se zařadily požadavky na testování měkkých vycpaných hraček a 
hraček uváděných do činnosti ústy.   

 

ÚNOR 

5) 0005005/17 

Belgie, Brusel – 5. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – LEDs and CFLs (LED a kompaktní fluorescenční žárovky) 

7. - 8. 2. 2017 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 5) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Na pátém jednání pracovní skupiny 
mezinárodní společné akce PROSAFE JA2014 zaměřené na světelné zdroje LED a CFL 
se účastníci seznámili se zkušebními metodami použitými pro testy těchto výrobků 
a s výsledky testů provedených v akreditované zkušební laboratoři SGS Fimko ve 
Finsku. Ze 117 odebraných vzorků bylo 27 % vyhodnoceno jako nevyhovující a 65 % 
nevyhovělo požadavkům na značení. Dále byl prodiskutován vývoj ve výrobě světelných 
zdrojů LED, kdy ubývá počet výrobků, které jsou opatřené kovovými volně dostupnými 
chladiči, kdy se v případě poruchy takovéhoto výrobku může na tomto chladiči objevit 
síťové napětí, které může způsobit uživateli úraz. 
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6) 0005006/17 

Belgie, Brusel – 3. jednání pracovní skupiny společné mezinárodní akce 
PROSAFE JA2015 – Power Tools II. (Ruční nářadí) – kotoučové pily 

8. - 9. 2. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 6) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci na svém jednání vyhodnotili 
výběrové řízení na akreditovanou zkušební laboratoř pro testování kotoučových pil, ve 
kterém byla vybrána akreditovaná zkušební laboratoř SIQ ze Slovinska. V této souvislosti 
byly dále stanoveny termíny pro odeslání vzorků výrobků k testování do této laboratoře. 
Účastníci se dále seznámili s postupy používání kotoučových pil při běžném pracovním 
postupu i při mimořádných situacích a dále s technickým řešením, jak předejít 
neočekávanému uvedení kotoučové pily do provozu a jak se v této situaci zachovat. 
Zdůrazněn byl problém nedodržování předepsaných postupů a bezpečnostních pokynů 
při práci s těmito výrobky a absence čtení návodů k obsluze uživateli. Účastníkům byla 
dále představena nová harmonizovaná norma EN 62841 pro elektromechanické ruční 
nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje. 

 

7) 0005007/17 

Brusel, Belgie – 27. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro prostředí s nebezpečím výbuchu – ADCO 
ATEX 

15. – 16. 2. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 7) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Pracovní skupina projednala nedořešené 
případy propojení výrobků spadajících pod Směrnici EP a Rady č. 2014/34/EU (Směrnice 
ATEX) se Směrnicí EP a Rady č. 2006/42/ES (Strojní směrnice) a s přesahem 
působnosti do Směrnice EP a Rady 1999/92/ES o minimálních požadavcích na zlepšení 
bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců vystavených riziku výbušných prostředí 
(Instalační směrnice). Dále byly prezentovány nové poznatky u předělávek 
vysokozdvižných vozíků určených primárně pro běžný provoz pro používání v prostředí 
s nebezpečím výbuchu. Zástupce Švýcarska upozornil na problém s databází NANDO, 
ve které není uveden současný stav notifikovaných osob. 

 

8) 0005008/17 

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

21.  - 23. 2. 2017 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 9) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 projednali na svém závěrečném jednání dosažené výsledky k celé 
kontrolní akci a informace, které budou zveřejněny v závěrečné technické zprávě 
z tohoto projektu. V této technické zprávě budou zveřejněny základní informace 
k projektu, výběr zkoušených hraček, postup a výsledky jejich zkoušení, hodnocení rizika 
týkající se závažnosti možného poranění a pravděpodobnosti poškození sluchu dětí 
a závěrem budou uvedena přijatá opatření na vnitřním trhu Evropské unie. Výsledná 
technická zpráva bude zveřejněna po ukončení celého projektu na webových stránkách 
organizace PROSAFE. 
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9) 0005009/17 (právní) 

2. – 3. 2. 2017 - Mgr. Jana Sobotková 

Nizozemsko, Haag – jednání týkající se případu emisního skandálu automobilů 
koncernu Volkswagen 

Program a zhodnocení přínosu jednání: 

Zástupci Evropské komise podali aktuální informace ke kauze. Zmínili obtíže, se kterými 
se potýkají některé členské státy při postupu podle nařízení CPC. Zástupci 
nizozemského úřadu prezentovali dosavadní výsledky svého vyšetřování této kauzy. 
Poté následovala vystoupení zástupců jednotlivých členských států. Zástupkyně ČOI 
zmínila kroky, které ČOI doposud podnikla ve vztahu ke společnosti Škoda. Dále byla 
diskutována problematika oprav dotčených automobilů, odškodňování spotřebitelů a 
role, kterou mohou jednotlivé úřady na ochranu spotřebitelů hrát. Získané poznatky byly 
využity pro přípravu dalšího postupu ČOI v této věci.  

   

BŘEZEN 

 10) 0005010/17 

Brusel, Belgie – 5. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 – Power Tools I. (Ruční nářadí) – úhlové brusky 

16 - 17. 3. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 11) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci závěrečného jednání pracovní 
skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE JA2014 zaměřené na úhlové brusky 
zhodnotili výsledky tohoto projektu, v rámci kterého bylo odebráno 60 výrobků pro 
kutilské použití v cenové relaci do 1000 Kč. Pět nevyhovujících výrobků, u kterých bylo 
stanoveno vážné riziko, bylo notifikováno do systému RAPEX na základě článku 12 
Směrnice GPSD. Dalších 22 výrobků představujících vysoké riziko bylo také notifikováno 
do systému RAPEX na základě článku 11 této Směrnice. Do systému ICSMS bylo 
nahlášeno 59 výrobků z celkově 60 odebraných vzorků. 

 

 11) 0005011/17 

Safety Barriers (Bezpečnostní zábrany)  

28.2. - 1. 3. 2017 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 10) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2014 zaměřené na bezpečnostní zábrany projednali na tomto závěrečném 
jednání postupy zúčastněných členských států při hodnocení rizika spojeného s těmito 
výrobky a notifikace neshodných výrobků do systému RAPEX podle článku 11 Směrnice 
GPSD pro výrobky představující vysoké riziko a článku 12 této Směrnice pro výrobky 
představující vážné riziko. Dále prodiskutovali, jakým způsobem budou prezentovány 
výsledky tohoto projektu v jednotlivých členských zemích pro veřejnost. Závěrečná 
zpráva z tohoto projektu bude zveřejněna na webových stránkách organizace PROSAFE 
a výsledky z tohoto projektu budou také prezentovány Evropské komisi a poskytnuty 
spotřebitelským organizacím a Evropskému výboru pro normalizaci CEN. 
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 12) 0005012/17 

Belgie, Brusel – 3. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Playgrounds (Zařízení dětských hřišť) 

20. - 21. 3. 2017 – Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 12) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny mezinárodní 
společné akce PROSAFE JA2015 se seznámili s výsledky kontrol dětských hřišť, které 
byly provedené zúčastněnými orgány dozoru nad trhem za období měsíců leden a únor 
2017. V uvedeném období, např. inspektoři ČOI zkontrolovali 12 dětských hřišť, na 
kterých bylo zkontrolováno 25 samostatných zařízení, kterými byla tato dětská hřiště 
vybavena. Jednotlivé národní dozorové orgány provedou v dalším období kontroly 
minimálně 20 exteriérových hřišť s vybavením nejméně 10 zařízení dětských hřišť. Pro 
toto kontrolní období bylo dále vydáno doporučení zaměřit se na hřiště s různou 
vlastnickou strukturou, a to soukromá, veřejná, školní apod. 

 

 13) 005013/17 

Velká Británie, Edinburgh – 39. jednání pracovní skupiny pro administrativní 
spolupráci dozorových orgánů pod směrnicí pro elektrická zařízení určená pro 
používání v určitých mezích napětí – ADCO LVD 

21. – 22. 3. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 13) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Během pracovního jednání byla probírána 
problematika odpovědnosti za elektrická zařízení vybavená rádiovými moduly, která 
spadají pod Směrnici EP a Rady č. 2014/35/EU (LVD), Směrnici EP a Rady 
č. 2014/30/EU (EMC) a Směrnici EP a Rady č. 2014/30/EU (RED) v případech, když jsou 
tyto směrnice v gesci různých národních orgánů dozoru nad trhem. Ve věci uplatnění 
vícero směrnic byla také diskutována problematika jednoho výrobku avšak vícero 
zařízení v jednom obalu, což se týká např. sady mobilního telefonu a k němu dodávané 
nabíječky apod. Účastníci jednání byli dále upozorněni na problém s iontovými boilery 
v Maďarsku týkající se prověření deklarovaných vlastností takovýchto výrobků 
a odzkoušení jejich funkčnosti v souladu s příslušnými harmonizovanými normami. 

 

 15) 0005015/17 a 16) 0005016/17 (právní)  

7. 3. 2017 - Mgr. Vlastimil Turza, Mgr. Jana Sobotková 
Belgie, Brusel – jednání k emisnímu skandálu automobilů koncernu Volkswagen 
Program a zhodnocení přínosu jednání: 
Zástupci Evropské komise představili na jednání své dosavadní kroky v celé kauze a 
informovali o připravované legislativě, která by měla změnit systém typového 
schvalování vozidel. Poté vystoupila i komisařka paní Věra Jourová. 
Následovaly prezentace zástupců jednotlivých členských států. Zástupci ČOI 
informovali o probíhající kontrole se společností Škoda Auto. 
Byl projednáván text společné pozice členských států a Evropské komise k dané 
kauze.  
Získané poznatky byly využity pro přípravu dalšího postupu ČOI v této věci.  
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DUBEN 

14) 0005014/17 

Nizozemí, Amsterdam – 42. jednání pracovní skupiny pro administrativní 
spolupráci dozorových orgánů pod směrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu 
– ADCO EMC 

4. – 6. 4. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 14) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci pracovní skupiny ADCO EMC byli 
seznámeni s postupem prací u mezinárodní dozorové kampani vedené v rámci grantu 
organizace PROSAFE JA2015 – EMC/LVD, která je zaměřena na LED světlomety. Pro 
tento projekt byla vypracována finální verze příručky, dále byl proveden průzkum trhu 
a vypracován plán výběru a odběru vzorků apod. Dále byli účastníci seznámeni 
s výsledkem 8. mezinárodní dozorové kampaně zaměřené na testování indukčních 
varních desek, průběhem 9. mezinárodní dozorové kampaně zaměřené na testování 
elektronických cigaret a s přípravou 10. mezinárodní dozorové kampaně pro rok 2018, 
která je zaměřena na zařízení PLC (Power Line Communication). V rámci tohoto 
zasedání byla dále projednána problematika hudebních přání a LED blikajících bot pro 
děti, a to zda musí nést označení CE a spadat tak pod Směrnici EP a Rady č. 2014/30/EU 
(EMC). 

 

19) 0005019/17 

Vídeň, Rakousko – 11. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro spotřebiče plynných paliv – ADCO GAD 

6. – 7. 4. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK  (ZSC 15) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci pracovní skupiny ADCO GAD 
projednali návrhy na společnou mezinárodní dozorovou kampaň na rok 2018, kdy 
zástupce ČOI navrhl kontrolu venkovních grilů, které jsou v současné době velice 
populární, a jejich prodejnost velmi stoupá. Zástupce Slovinska upozornil na problém 
zveřejňování harmonizovaných norem, kdy výrobci v současné době v určitých 
případech používají na posouzení shody ve spolupráci s akreditovanými zkušebními 
laboratořemi evropské normy, které nejsou harmonizovány. Zástupce Nizozemí 
informoval přítomné, že u přenosných vařičů, které obsahují jednorázovou náplň topného 
plynu, nastávají úrazy výbuchem z důvodu rychlého zvýšení teploty o 50° C. U těchto 
výrobků je důležité dodržovat základní podmínky pro jejich používání, a to řádnou 
instalaci a pravidelný servis, použití plynu správné jakosti a správného tlaku apod.  

 

20) 0005020/17 

Portugalsko, Lisabon – 26. jednání pracovní skupiny pro administrativní 
spolupráci dozorových orgánů pod směrnicí pro dodávání tlakových 
a jednoduchých tlakových zařízení na trh – ADCO PED 

25. – 26. 4. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK  (ZSC 16) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci pracovní skupiny ADCO PED na 
tomto jednání zvolili nového předsedu této pracovní skupiny. Zástupkyně Portugalska 
informovala přítomné o struktuře dozoru nad trhem ve své zemi. Dále zástupkyně 
Lotyšska informovala o výsledcích dozorové kampaně zaměřené na tlakové elektrické 
i neelektrické hrnce, v rámci které celkově kontrolovali 31 modelů tlakových hrnců. 
Francie prezentovala svou dozorovou činnost v oblasti tlakových ventilů, v rámci které 
nalezli nevyhovující značení u několika modelů těchto výrobků, kdy nebylo zcela jasné, 
pro jakou skupinu médií jsou navrženy. Dále uvedla způsob, podle kterého se ve Francii 
schvaluje svářečský postup a erudovanost svářečů pro činnost na tlakových zařízeních 
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a také informují notifikované osoby a uznané třetí strany při odebraných, stažených 
a pozastavených certifikátech. 

 

22) 0005022/17 a 23) 0005023/17 (právní) 

4. 4. – 5. 4. 2017 - Mgr. Daniela Hlatká, Mgr. Jana Sobotková 
Dánsko, Kodaň  
jednání CPC + ESC Workshop týkající se rizika tzv. „pastí předplatného“ 
Program a zhodnocení přínosu jednání: 
V rámci workshopu úřady zapojené do sítě CPC a Evropská spotřebitelská centra 
společně sdílely své zkušenosti s podvodnými stránkami, které na internetu lákají 
spotřebitele pod různými záminkami (získání vzorku zdarma, slevového kuponu apod.) 
k zadání citlivých údajů (telefonní číslo, údaje o platební kartě) a následně tyto údaje 
zneužívají k opakovanému účtování plateb. Pokud se spotřebiteli podaří platby zastavit, 
přistupují často k agresivnímu vymáhání údajných dlužných částech prostřednictvím 
inkasních agentur. 
Jednotliví delegáti popsali své zkušenosti s různými druhy preventivních programů pro 
spotřebitele. 
Zástupci členských států byly rozděleni do několika pracovních skupin, ve kterých 
diskutovali o specifických otázkách spojených s tímto tématem.  
ČOI získala řadu nových informací o této problematice a jejím řešení napříč různými 
členskými státy EU.  

 

  30) 0005030/17 (právní) 

Malta, St. Julian´s 
23. 4. – 24. 4. 2017 Mgr. Daniela Hlatká 
Konference zaměřená na problematiku internetového obchodování a s ním 
spojenými otázkami ochrany spotřebitele 
Program a zhodnocení přínosu jednání: 
Byly diskutovány obecné otázky nakupování prostřednictvím internetu a nástroje 
používané jednotlivými členskými státy pro dozor nad trhem, se zaměřením na nové 
technologie. Důraz byl kladen na otázku vymáhání práv. Diskutována byla také 
problematika tzv. geo-blockingu.     
Dále byly prezentovány výsledky průzkumů týkajících se digitálních dovedností 
spotřebitelů.   
ČOI získala řadu nových informací o internetovém obchodování a o praxi v ostatních 
členských státech.   

 

KVĚTEN 

  26) 0005026/17 

Bulharsko, Sofia – 21. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro uvádění stavebních výrobků na trh – ADCO 
CPR 

11. – 12. 5. 2017 Ing. Vít Sopko, OMPK (ZSC 21) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny ADCO CPR 
projednali problematická témata v oblasti stavebních výrobků. Účastníci byli dále 
seznámeni s prezentací vývoje aplikace SMART CE, která má online zpřístupnit 
Prohlášení o vlastnostech (PoV) výrobku pro stavebníky, pracovníky orgánů dozoru nad 
trhem, spotřebitele apod. Zástupce Bulharska prezentoval spolupráci jejich orgánu 
dozoru nad trhem s celní správou, kdy v roce 2016 prošlo kontrolou na hranicích více 
než 10 000 druhů výrobků, z nichž nebylo vpuštěno na vnitřní trh Evropské unie skoro 
1 500 druhů výrobků. 
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27) 0005027/17 

Belgie, Brusel – závěrečná konference mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2014 

2. - 3. 5. 2017 – Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 17) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci konference byli seznámeni 
s průběhem mezinárodní společné akce PROSAFE JA2014, které se zúčastnilo 35 
národních dozorových orgánů z 27 členských států Evropské unie včetně České 
republiky. Účastníci byli vedoucími jednotlivých projektů seznámeni s výsledky, a to pro 
oblast bezpečnostních zábran, elektrického nářadí - úhlové brusky, akustických hraček, 
světelných zdrojů LED a CFL a zábavní pyrotechniky. Mezinárodní společná akce 
PROSAFE JA2014 bude ukončena v červnu 2017 a bude k ní vydána závěrečná zpráva. 
Během této dozorové akce byly zdokonaleny metodiky analýzy rizik a uskutečněn 
e-learning pro účastníky jednotlivých projektů. Na úrovni horizontálních aktivit 
a managementu probíhala spolupráce s celními úřady a byla poskytnuta zpětná vazba 
úřadům zabývajících se technickou normalizací apod. 

 

28) 0005028/17 

Belgie, Brusel – 6. jednání expertní skupiny Evropské komise IMP-MSG pro ICSMS 

18. - 19. 5. 2017 – Ing. Dalibor Šoltys, OMPK (ZSC 22) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání byli seznámeni se 
současným stavem konvergence systému ICSMS a GRAS RAPEX. Nové řešení 
(platforma) bude obsahovat jak část pro zadávání dat a jejich vyhledávání jako nástupce 
systému ICSMS, dále oblast pro oznamování výstrah na základě systému RAPEX, část 
pro zpracování ochranných postupů (bezpečnostních doložek) apod. V oblasti 
rozšiřování DRPI, tedy přizpůsobení obsahu jednotlivých stránek webového portálu 
systému ICSMS výrobkovým směrnicím, se pokračuje podle plánovaného rozvoje, kdy 
např. v lednu 2017 byly již spuštěny webové stránky pro stavební výrobky. DRPI pro 
radiová zařízení bude spuštěna v květnu 2017. Dále se připravují implementace DRPI 
pro Směrnici EP a Rady č. 2014/35/EU (LVD), Směrnici EP a Rady č. 2014/30/EU (EMC) 
a Směrnici EP a Rady č. 2014/30/EU (RED) apod. 

 

29) 0005029/17 

Lichtenštejnsko, Triesen – jednání pracovní skupiny pro administrativní 
spolupráci dozorových orgánů pod směrnicí pro dodávání měřidel na trh a vah 
s neautomatickou činností – ADCO MI WG5 (WELMEC) 

3. – 4. 5. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 18) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci na tomto jednání zvolili nového 
předsedu a podpředsedu této pracovní skupiny. Členové pracovní skupiny projednali 
mezinárodní dozorové kampaně, a to pro rok 2017 zaměřené na váhy s neautomatickou 
činností (NAWI) propojené s pokladním systémem (POS) a pro rok 2018 zaměřené na 
váhy s neautomatickou činností pro zdravotnictví. Dále byli seznámení o průběhu 
mezinárodní screeningové dozorové akce zaměřené na prodej vah s neautomatickou 
činností prostřednictvím elektronických obchodů. Dále zástupce Nizozemí prezentoval 
výsledky testů týkající se účinků elektromagnetické interference na statické inteligentní 
elektroměry. Tyto typy elektroměrů by měly zákazníkům pomoci ušetřit spotřebu 
elektrické energie, avšak z důvodu jejich vybavení různými typy senzorů elektrického 
proudu, mohou tyto senzory vykazovat za extrémních podmínek sníženou ale i zvýšenou 
spotřebu elektrické energie. 
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31) 0005031/17 

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

11. – 12. 5. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 20) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci pracovní skupiny ADCO MD na 
tomto jednání zvolili nového předsedu této pracovní skupiny. Hlavním bodem pracovního 
jednání byly opětovně 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. 
Zástupce Velké Británie prezentoval přítomným součinnost Evropské komise a pracovní 
skupiny ADCO MD ve věci prověření, zda harmonizovaná norma EN 609-1:2017 
Zemědělské a lesnické stroje - Bezpečnost štípačů polen - Část 1: Klínové štípače, 
poskytuje plný předpoklad shody se základními požadavky strojní směrnice. Dále 
prezentoval návrh na změnu harmonizované normy EN 81-40 Bezpečnostní předpisy 
pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 40: 
Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny pro dopravu osob s omezenou pohyblivostí. 

 

32) 0005032/17 (právní) a 36) 0005036/17 (PHA) 

3. 5. 2017 Mgr. Daniela Hlatká (ÚI ČOI) a Ing. Iva Juklová (Inspektorát Středočeský 
a Hl.m. Praha) 
Belgie, Brusel 
jednání CPC workshop zaměřený na ubytovací platformy 
Program a zhodnocení přínosu jednání 
Předmětem jednání byly otázky týkajících se ubytovacích platforem, zejména platformy 
AirBnB. V rámci workshopu byly sdíleny zkušenosti jednotlivých zemí s ubytovacími 
platformami. Dále byly prezentovány výsledky kontrolní akce SWEEP a diskutována 
problematika uživatelských recenzí.  

ČOI získala řadu nových poznatků o této nové problematice, se kterou se ve své činnosti 
často setkává.  

 

33) 0005033/17 

Belgie, Brusel – 2. jednání pracovní skupiny k mezinárodní spolupráci dozorových 
orgánů v oblasti textilu – ADCO TEXTIL  

10. - 11. 5. 2017 Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 19) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Druhé jednání pracovní skupiny ADCO 
TEXTIL se týkalo dodržování požadavků na značení textilních materiálů a výrobků 
v souladu s Nařízením EP a Rady č. 1007/2011, o názvech textilních vláken 
a souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků. Účastníci jednání 
byli dále seznámeni s příručkou „Osvědčené postupy v oblasti dozoru nad trhem“ a také 
projednali návrh textu příručky pro aplikaci Nařízení EP a Rady č. 1007/2011. Dále byli 
informováni o zahájení výběrového řízení Evropské komise na vypracování technických 
postupů pro textilní akreditované laboratoře v Evropské unii a řešili vybrané případy 
označování textilních materiálů a výrobků. 
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34) 0005034/17 

Belgie, Brusel – valná hromada organizace PROSAFE a výroční jednání 
PROSAFE JA2015 

30. – 31. 5. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 24) 

Program a zhodnocení přínosu jednání:  Účastníci byli informováni o novinkách 
v oblasti hraček, kde byly přijaty nové limity pro obsah olova, fenolu a bisfenolu A 
v hračkách. Vedoucí jednotlivých projektů seznámili přítomné s předběžnými výsledky 
těchto projektů, a to pro výrobky péče o dítě – dudlíky a držáky na dudlíky, chemikálie 
v plastových hračkách, zařízení dětských hřišť, elektrické ruční nářadí – okružní pily, 
domácí elektrické spotřebiče – mixéry, ruční šlehače a toastery. Dále je seznámili 
s horizontálními aktivitami týkajícími se e-learningu, posuzování rizik, zlepšování 
dopadů, nových a nově vznikajících problémů, CIMS (trvalé zlepšování dozoru nad 
trhem) apod. 

 

35) 0005035/17 

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

23. – 24. 5. 2017 – Ing. Blanka Thompson, OMPK  (ZSC 23) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání byli seznámeni s prezentací 
na téma škodlivosti dimethylformamidu (DMF) v rukavicích, u kterých se používá pro 
povrchovou úpravu z důvodu zlepšení jejich užitných vlastností. Dále pracovní skupina 
projednala problematiku rukavic proti teplu, a to zda patří do osobních ochranných 
prostředků. Zástupkyně Finska informovala přítomné o úpravě chráničů sluchu 
nakupovaných finskou společností v Číně a jejich následné úpravě, a to zamontováním 
elektroniky do nich, kdy jsou zákazníkům prodávány výrobky nepřezkoušené podle 
příslušných právních a technických předpisů. Zástupce Německa dále prezentoval 
problémy s druhy bezpečností obuvi, které se obouvají na vycházkovou obuv. 

 

ČERVEN 

38) 0005038/17 
Belgie, Brusel – 6. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro přepravitelná tlaková zařízení – ADCO TPED 

19. - 20. 6. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK  (ZSC 25) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci pracovní skupiny ADCO TPED byli 
zástupcem Dánska seznámeni s výsledky činnosti týkající se kontroly tlakových nádob 
CS 10 o hmotnosti 10 kg a CS 6 o hmotnosti 6 kg, kdy podnětem pro tuto kontrolu byly 
výbuchy tlakových lahví v provozu a smrtelný úraz. Na základě negativních výsledků 
kontroly bylo nařízeno stažení těchto výrobků z trhu a od spotřebitelů, kdy byl tento 
výrobek stažen jak v Dánsku, tak i jiných zemích Evropské unie, kam byl distribuován. 
Pracovní skupina také projednala otázky např. přepravy nebezpečného zboží mezi 
zeměmi Evropské unie a třetími zeměmi, vztah mezi notifikovaným a inspekčním 
orgánem apod. Dále pracovní skupina zvolila na tomto jednání svého nového předsedu.  

 
39) 0005039/17 
Itálie, Cabiate – jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – GPSD (Plastové hračky) 

28. – 29. 6. 2017 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 28) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 projednali v akreditované zkušební laboratoři IISG výsledky 
provedených zkoušek bezpečnosti plastových hraček a nový způsob posuzování jejich 
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možné nebezpečnosti, pokud jsou v hračkách detekovány zakázané estery kyseliny 
ftalové, chlorované parafíny s krátkým řetězcem, polycyklické aromatické 
hydrokarbonáty, případně Bisfenol A, či jiné chemické prvky jako je kadmium, olovo 
a organický cín. Pracovní skupina proto zpracovala příkladové analýzy rizik. Zároveň byl 
v průběhu jednání zpracován vysvětlující text pro pracovníky týmu GRAS RAPEX, který 
bude přikládán ke každé zpracované notifikaci spolu s vyplněným formulářem analýzy 
rizik. V tomto vysvětlujícím textu bude uvedeno, o jakou hračku se jedná a jaké druhy 
ftalátů v ní byly nalezeny. 

 
47) 0005047/17 cesta stornována 

 
48) 0005048/17 
Litva, Vilnius – 5. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro dodávání rádiových zařízení na trh – ADCO 
RED 

26. – 29. 6. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 26) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny ADCO RED byli 
seznámeni se statistikou dozoru nad trhem v oblasti rádiových zařízení za rok 2016. Tato 
zařízení byla kontrolována v 25 zemích Evropské unie. Celkově bylo zkontrolováno 
13 488 rádiových zařízení, z čehož bylo 9 372 nevyhovujících. Zástupce Litvy informoval 
přítomné o struktuře dozoru nad trhem ve své zemi, kterou v oblasti rádiových zařízení 
provádí Communications Regulatory Authority (RRT - Ryšių Reguliavimo Tarnybos). 
Účastníci byli dále seznámeni se současným stavem příručky pro rádiová zařízení, která 
má inspektorům národních dozorových orgánů pomoci při společném uplatňování 
Směrnice č. 2014/53/EU.  

 
49) 0005049/17 
Velká Británie, Edinburgh – 28. jednání pracovní skupiny pro administrativní 
spolupráci dozorových orgánů pod směrnicí pro prostředí s nebezpečím výbuchu 
– ADCO ATEX 

28. – 29. 6. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 27) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání se vyjádřili k zařazení 
platebních terminálů do zóny výdejních automatů na čerpacích stanicích. Dále projednali 
problematiku elektrického nářadí, které produkuje jiskry nepravidelně, např. šroubovák, 
a pravidelně, např. úhlová bruska a kotoučová pila. Elektrické nářadí, které produkuje 
jiskry pravidelně, je zakázané používat v prostředí s nebezpečím výbuchu. Elektrické 
nářadí, které neprodukuje jiskry nepravidelně, je možné po dodržení přísných 
a jednoznačných bezpečnostních opatření používat v zónách 1 a 2. Členové pracovní 
skupiny ADCO ATEX byli také seznámeni se současným stavem Směrnice EP a Rady 
2014/34/EU týkající se zařízení a ochranných systémů určených k použití v prostředí 
s nebezpečím výbuchu. 

 
50) 0005050/17 (právní) 
13. 6. – 14. 6. 2017 Mgr. Daniela Hlatká  
Belgie, Brusel 
Výroční setkání e-enforcement group, na kterém byly sdíleny poznatky a zkušenosti 
zástupců jednotlivých členských států související s internetovým obchodováním 
Program a zhodnocení přínosu jednání 
Byly diskutovány mj. otázky tzv. internetových pastí, problém identifikace prodávajícího 
nebo odhalování skryté reklamy.  
Dále byl diskutován text manuálu pro vyšetřování na internetu, který byl hodnocen jako 
velmi přínosný.  
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ČOI získala řadu nových informací o problematice internetového obchodování a 
vymáhání práv na internetu.  

 

ČERVENEC 
51) 0005051/17 
Slovinsko, Lublaň – 4. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Power Tools II. (Ruční nářadí) – kotoučové pily 

26. – 27. 7. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 29) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Power Tools II. projednali v akreditované zkušební laboratoři SIQ 
výsledky provedených zkoušek. Každý z 10 účastnících se orgánů dozoru nad trhem 
odebral 10 modelů kotoučových pil. Pozornost při prováděných odběrech byla zaměřena 
hlavně na levné výrobky určené kutilům. Ze vzorků odebraných ČOI nevyhověl 
praktickým zkouškám pouze jeden výrobek. Druhý den jednání se uskutečnil 
u slovinského dozorového orgánu MIRS a byl kromě administrativních záležitostí 
věnován k vypracování scénářů k analýze rizik u testovaných výrobků. Příští zasedání 
bude závěrečné a bude rozděleno na uzavřené jednání dozorových orgánů o následných 
aktivitách a otevřené jednání s dotčenými hospodářskými subjekty. 

 
SRPEN 

V srpnu nebyla uskutečněna žádná cesta. 
 

ZÁŘÍ 

54) 0005054/17 (právní) 

19. 9. – 20. 9. 2017 - Mgr. Daniela Hlatká  
Estonsko, Tallin 
Konference zaměřená na nové trendy při obchodování na internetu se zaměřením na 
ochranu spotřebitele a hospodářské soutěže 
Program a zhodnocení přínosu jednání: 
V rámci konference byla mj. diskutována problematika koncentrace on-line trhu (např. 
Amazon, Google) a otázka odpovědnosti těchto velkých subjektů. Dále byla řešena 
problematika tzv. sdílené ekonomiky a chování spotřebitelů.   
ČOI získala řadu nových poznatků o této problematice.  

 

55) 0005055/17 

Belgie, Brusel – 12. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro spotřebiče plynných paliv – ADCO GAD 

12. - 13. 9. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 30) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání prodiskutovali připomínky 
k závěrečné zprávě ke společnému projektu kontroly administrativních požadavků na 
spotřebiče plynných paliv. Dále byla provedená diskuze k článku 37 Nařízení EP 
a Rady č. (EU) 2016/426 o spotřebičích plynných paliv týkajícího se postupu na 
vnitrostátní úrovni pro nakládání se spotřebiči nebo s vybaveními představujícími riziko. 
Účastníci dále předložili návrhy na příští mezinárodní dozorovou kampaň, které 
zahrnovali sporáky pro domácí použití, venkovní stabilní ohřívače a přenosné 
teplovzdušné ohřívače pro profesionální použití. Vybraná výrobková skupina bude 
členům pracovní skupiny ADCO GAD prezentována na příštím zasedání. 
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57) 0005057/17 
Chorvatsko, Split – 43. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu – ADCO 
EMC 

25. – 28. 9. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 31) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny byli informování 
o návrzích závěrečných zpráv pro 8. mezinárodní dozorovou kampaň zaměřenou na 
testování indukčních varních desek a 9. mezinárodní dozorovou kampaň zaměřenou na 
testování elektronických cigaret a dále s návrhem příručky pro 10. mezinárodní 
dozorovou kampaň pro rok 2018, která je zaměřena na zařízení PLC (Power Line 
Communication). Zástupci Finska také seznámili přítomné s výsledky mezinárodní 
dozorové kampaně JA2015 zaměřené na posuzování shody LED světlometů 
používaných spotřebiteli. Zástupce Holandska v souladu s rozhodnutím přijatým na 42. 
zasedání pracovní skupiny ADCO EMC informoval zástupce národních administrací 
o vytvoření šablony pro analýzu rizik pro oblast EMC. Národní reprezentace byly dále 
informovány o výsledcích dlouhodobé spolupráci Generálního ředitelství pro vnitřní trh, 
průmysl, podnikání a malé a střední podniky Evropské komise a Úřadu pro kontrolu 
kvality, inspekci a karanténu Číny (AQSIQ).  

 

ŘÍJEN 

56) 0005056/17 
Belgie, Lovaň – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro strojní zařízení – ADCO MD 

5. – 6. 10. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 34) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednalo se o jednání pracovníků dozorových 
orgánů na celoevropské úrovni s cílem prodiskutovat materiály, které budou 
prezentovány na jednání pracovní skupiny (WG) strojní zařízení v oblasti analyzování 
nových poznatků při posuzování shody a sporných anebo nevyhovujících článků 
harmonizovaných norem a probíhající dozorové aktivity týkající se výrobků spadajících 
pod Směrnici EP a Rady č. 2006/42/ES (Strojní směrnice). Účastníci jednání byli 
informováni, že výzvy pro společné kontrolní činnosti v rámci výrobků spadajících pod 
strojní směrnici byly opětovně zveřejněny a doplněny ovšem bez finanční podpory ze 
strany Evropské komise. ČOI se nepřipojí k uvedené aktivitě. Byla přednesena 
závěrečná zpráva s názvem vyhodnocení strojní směrnice. Výsledky této studie budou 
sloužit k připravované novelizaci strojní směrnice. Momentálně se také uvažuje o změně 
statutu ze směrnice na nařízení. 

 
 

58) 0005058/17 
Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA201 – Plasticised Toys (Plastové hračky) 

9. - 10. 10. 2017 – Ing. Marie Vilímová, OMPK (ZSC 36) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 jednali o současném postupu prací na projektu bezpečnosti 
plastových hraček. Zaměřili se hlavně na zpracování analýz rizik, aktualizaci dat v rámci 
následných opatření u distributorů, dovozců či výrobců nevyhovujících výrobků 
a přípravu podkladů pro závěrečnou zprávu z této části projektu. Z 15 modelů hraček 
dodaných ČOI nevyhověly bezpečnostním požadavkům celkem 3 modely. Pro 
zpracování analýzy rizik na jednotlivé vzorky byly využity materiály zpracované experty 
Evropské komise, kteří se zabývají hodnocením případného zdravotního rizika pro děti, 
které způsobuje uvolňování esterů kyseliny ftalové z plastů, ze kterých jsou hračky 
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vyrobeny. Po vyhodnocení provedených výpočtů, budou ČOI všechny 3 hračky 
notifikovány do systému RAPEX. 

 
59) 0005059/17 
Belgie, Brusel – Zahajovací jednání k mezinárodní společné akci PROSAFE 
JA2016 

17. 10. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 37) 

Program a zhodnocení přínosu jednání:  Zástupci národních orgánů dozoru nad trhem 
byli informováni o podrobnostech této mezinárodní společné akci. Tato akce bude 
zahrnovat projekty zaměřené na prostředky péče o dítě se zaměřením na dětské nosiče 
a postýlky, hračky se zaměřením na elektrické a elektronické hračky, nářadí se 
zaměřením na příklepové vrtačky, domácí elektrické spotřebiče se zaměřením 
na výrobky péče o vlasy, osobní ochranné prostředky se zaměřením na výrobky pro 
lezení a horolezce. K mezinárodní společné dozorové akci PROSAFE JA2016 se 
přihlásilo 32 orgánů dozoru nad trhem z celkem 25 členských států Evropské unie 
a evropských států spadajících do Evropského hospodářského prostoru (EEA).  

 
 
60)  0005060/17 
Slovinsko, Lublaň – 4. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Electrical Appliances I. (Elektrické spotřebiče) 

4. – 5. 10. 2017 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 33) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Čtvrté jednání pracovní skupiny mezinárodní 
společné akce PROSAFE JA2015 zaměřené na elektrické spotřebiče se konalo 
v akreditované zkušební laboratoři SIQ, která prováděla posouzení vzorků ručních 
šlehačů a volně stojících mixérů, které byly v rámci této akce odebrány všemi členy 
pracovní skupiny. Společně s pracovníky zkušebny SIQ, kteří prováděly zkoušky, byly 
diskutovány výsledky testů jednotlivých typů výrobků. Následně byly diskutovány 
výsledky na uzavřeném jednání členů pracovní skupiny, kde byl domluven následný 
postup kontroly a jejího vyhodnocení a byly zpracovány vzorové scénáře pro analýzu 
rizik. Během jednání též proběhla videokonference s akreditovanou zkušební laboratoří 
SGS Fimko ve Finsku, která v rámci stejného projektu prováděla posouzení vzorků 
topinkovačů. Též byly probírány výsledky testů jednotlivých výrobků. 

 
62) 0005062/17 
 Cesta byla stornována 

 
72) 0005072/17 
Kypr, Limasol – 6. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí o harmonizaci právních předpisů členských 
států týkajících se dodávání rádiových zařízení – ADCO RED 

23. – 26. 10. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 38) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci jednání byli informováni o zaměření 
mezinárodní dozorové kampaně, která se bude konat v roce 2018, a která bude 
rozdělena do dvou oblastí, a to na: administrativní šetření, které se má týkat spolupráce 
národního orgánu dozoru nad trhem, který má v gesci směrnici RED, s jiným orgánem 
státní správy, který má v gesci přidělování frekvencí a řešení rušení rádiových zařízení; 
a dozorovou kampaň zaměřenou na rádiová zařízení typu RLAN týkající se možnosti 
přímého nebo nepřímého zásahu uživatele do funkce a parametrů DSF. Zástupce Polska 
seznámil národní administrace s výsledky srovnávací dozorové kampaně, jejíž cílem bylo 
posoudit, jak inspektoři národních dozorových orgánů používají ICSMS databázi a také 
zjistit, zda existují rozdíly v interpretaci a v hodnocení jednotlivých položek spadajících 
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pod Směrnici RTTE. Zástupce Německa informoval přítomné o spolupráci německého 
orgánu dozoru na trhem Bundesnetzagentur s Úřadem pro kontrolu kvality, inspekci 
a karanténu Číny (AQSIQ). 

 
73) 0005073/17 
Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny Consumer Safety Network (sítě pro 
bezpečnost spotřebitelů) 

2. 10. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 32) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: ČOI se předmětného zasedání zúčastnila 
místo Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky, a to z důvodu plánovaného 
obsahu tohoto zasedání, které se týkalo dalšího financování společných dozorových 
akcí, na které přispívá Evropská unie. Zástupce Evropské komise informoval přítomné, 
že společné dozorové akce Evropské unie v oblasti prosazování bezpečnosti výrobků 
jsou úzce spjaty s "novou dohodou pro spotřebitele" a jsou součástí hlavních cílů 
Evropské komise. V současné době se vyhodnocuje přiměřenost finančních programů, 
které se u společných dozorových akcí uplatňují. Evropská komise dále navrhla 
uspořádat pilotní mezinárodní dozorovou akci, které by se zúčastnili USA a členské státy 
Evropské unie. Tato dozorová akce je plánována na předvánoční období roku 2018 
a bude zaměřena za vánoční zboží prodávané on-line. 

 
74) 0005074/17 
Švédsko, Malmö – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro osobní ochranné prostředky – ADCO PPE 

19. – 20. 10. 2017 – Ing. Blanka Thompson, OMPK (ZSC 37) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupce Evropské komise informoval 
o stavu harmonizovaných norem k novému Nařízení EP a Rady (EU) 2016/425 
o osobních ochranných prostředcích, které vstoupilo v platnost 21. 3. 2016, které však 
bude plně uplatňováno až od 21. 4. 2018. Zástupce Evropské komise taky přednesl 
návrhy na objasnění významu a provádění přechodných ustanovení Nařízení. Nařízení 
stanoví zvláštní přechodný režim pro OOP, a to přechodné období v délce 1 roku od 
21. 4. 2018 do 20. 4. 2019, kdy se může použít jak původní Směrnice 89/686/EHS, tak 
i nové Nařízení. Účastníci jednání se vyjádřili k otázce, do jaké kategorie (II nebo III) 
zařadit prezentované výrobky. Zástupci všech zúčastněných států postupně informovali 
účastníky jednání o kontrolních akcích, které byly v jejich zemích v tomto roce 
uskutečněny nebo ještě probíhají. 

 
75) 0005075/17 
Itálie, Řím – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci dozorových 
orgánů pod směrnicí o hodnocení a řízení hluku ve venkovním prostředí – ADCO 
NOISE 

9. – 10. 10. 2017 – Ing. Vít Sopko, OMPK (ZSC 35) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupce Evropské komise podal přítomným 
informaci k revizi Směrnice EP a Rady č. 2000/14/ES, ve které zdůraznil vyhodnocení 
komplexního působení současné platné směrnice. Zejména jde o funkčnost, efektivnost 
a ujištění, že není bráněno volnému pohybu zboží. Zvažoval se též návrh na splynutí 
směrnice pro hluk se strojní směrnicí, ale vzhledem ke složitosti, která by souvisela 
s jejich sloučením, nebyl tento návrh doporučen. Zástupkyně Itálie představila zkušenosti 
z dozoru nad trhem v Itálii týkající se oblasti směrnice pro hluk. Prezentovala systém 
MARA, který detailně zobrazuje jednotlivé oblasti Itálie, rozmístění výrobců a provádění 
kontrol. 
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76) 0005076/17 
Belgie, Brusel – 4. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce 
PROSAFE JA2015 – Playgrounds (Zařízení dětských hřišť) 

23 - 24. 10. 2017 – Mgr. Matúš Žiga, OMPK (ZSC 39) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Přítomno bylo 7 zástupců zúčastněných 
států: Belgie, Česká republika, Island, Lotyšsko, Německo, Slovensko a Slovinsko. 
Zástupci jednotlivých orgánů dozoru nad trhem představili výsledky druhé fáze kontroly 
zařízení dětských hřišť (ZHD), která probíhala od března do října 2017, a byla zaměřena 
na kontroly především venkovních dětských hřišť. Zástupce České republiky informoval 
o tom, že ve druhé fázi probíhala v České republice kontrola na 27 dětských hřištích 
a během ni bylo zkontrolováno celkem 131 kusů ZDH. Konzultant projektu z organizace 
PROSAFE požádal zástupce České republiky o poskytnutí více informací ohledně 
kontrol u dovozce ZDH. Ve všech účastnících se zemích již byly kontroly v rámci tohoto 
projektu ukončeny a čeká se pouze na závěrečné zprávy. První verze závěrečné zprávy 
projektu by měla být konzultantem projektu připravena začátkem ledna 2018. 

 

LISTOPAD 

68) 0005068/17 
Itálie, Řím – 27. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro dodávání tlakových a jednoduchých 
tlakových zařízení na trh – ADCO PED 

7. – 8. 11. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 42) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny ADCO PED na 
svém 27. jednání prodiskutovali zkušenosti z dozorové činnosti jednotlivých národních 
administrací včetně jejich příspěvků týkajících se výrobků v tlakovém sektoru. Dále byli 
informováni o předpokládaném zpracování jednotného checklistu pro kontrolní činnost 
pro oblast tlakových ventilů. Checklist bude předložen k připomínkování jednotlivým 
členům pracovní skupiny ADCO PED a poté bude představen na příštím jednání této 
pracovní skupiny. Zástupce Švédska informoval přítomné, že analýzou bezpečnostních 
požadavků dospěl k závěru, že norma EN 378-2:2008 neodpovídá požadavkům na 
evropskou harmonizovanou normu podle směrnic na tlaková zařízení. 

 
77) 0005077/17 
Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů podle nařízení pro stavební výrobky – ADCO CPR 

14. – 15. 11. 2017 – Ing. Vít Sopko, OMPK (ZSC 44) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny projednali zprávu 
z posledního jednání této pracovní skupiny. Dále byly prezentovány materiály týkající 
společných dozorových kampaní, a to ocelových konstrukcí a zádržných systémů okolo 
silnic. Také byla řešena problematika pracovních podskupin, a to např. pro analýzu rizik, 
pro osvědčenou praxi, pro systém ICSMS, pro spolupráci s celní správou, pro dozor nad 
trhem na staveništi apod. Účastníci jednání byli také seznámení s problematikou kabelů, 
které od poloviny roku 2017 spadají z hlediska požární odolnosti pod Směrnici CPR. 
V dalších otázkách týkajících se stavebních výrobků bylo konstatováno, že zkušenosti 
orgánů dozoru nad trhem jednotlivých členských států Evropské unie se liší. Členové 
pracovní skupiny se shodli na tom, že z hlediska značení je nezbytné, aby výrobci plnili 
požadavky na ně kladené legislativou ohledně označování stavebních výrobků. 
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78) 0005078/17 
Belgie, Brusel – jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro dodávání měřidel na trh a vah 
s neautomatickou činností – ADCO MI WG5 (WELMEC) 

7. – 9. 11. 2017 – Ing. Jarmila Bendová, OMPK (ZSC 40) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníkům jednání byla podrobně 
vysvětlena práce s příručkami WELMEC Guides 5.2 a 5.3 a také použití platformy 
(serveru) CIRCABC Evropské komise a systému ICSMS. Členové pracovní skupiny 
navrhli, aby se na příštím jednání projednala příručka pro dozor nad trhem. Předseda 
pracovní skupiny vyzval ke spolupráci mezi CECIP (Evropský výbor výrobců vah) a WG5 
a opakovaně vyzval členy WG5, aby se účastnili setkání pracovní skupiny CECIP pro 
legální metrologii. Zástupkyně Slovinska přednesla prezentaci o společné mezinárodní 
dozorové kampani zaměřené na váhy s neautomatickou činností (NAWI) propojené 
s pokladním systémem (POS). 

 
79) 0005079/17 
Belgie, Brusel – 1. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2016 – Risk Assessment (Posuzování rizik) 

8 - 9. 11. 2017 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 43) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Seminář k posuzování rizik je určen pro 
všechny členy horizontálních i výrobkově zaměřených mezinárodních společných akcí 
PROSAFE JA2016. Jde o setkání s členy pracovní skupiny na posuzování rizik, kteří 
seznamují ostatní členy pracovní skupiny PROSAFE JA2016 s problematikou 
posuzování rizik. Seminář byl spojen s prvním jednáním pracovní skupiny na posuzování 
rizik, během kterého byla projednávána problematika týkající se příručky na posuzování 
rizik akustických hraček, posuzování rizik u výrobků obsahujících chemické látky, 
problematiky pravděpodobností nejčastěji se opakujících se kroků scénářů v posuzování 
rizik a dále byly projednávány nové šablony na posuzování rizik.  

 
80) 0005080/17 
Belgie, Brusel – valná hromada a výroční zasedání JA2016 organizace PROSAFE 

7. – 8. 11. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 41) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: V rámci valné hromady organizace 
PROSAFE proběhla volba nové Rady této organizace. Rada má právní odpovědnost za 
organizaci PROSAFE. Je odpovědná za strategické a obchodní plánování, finanční 
kontrolu, smluvní záležitosti, zaměstnaneckou problematiku apod. V současné době je 
zpuštěn pilotní projekt, který je zaměřen na bezpečnost on-line nakupování. Dále byli 
účastníci informování, že v roce 2017 členové týmu GRAS RAPEX Evropské komise 
navštívili nebo plánují navštívit několik národních, regionálních nebo lokálních orgánů 
dozoru nad trhem. Zástupci organizace PROSAFE seznámili národní reprezentace se 
současným vývojem v oblasti společných akcí. V závěru projektový koordinátor 
organizace PROSAFE, seznámil přítomné se SW GoToMeeting, který je určen pro 
videokonference. Zástupce společnosti Amazon informoval přítomné o programu 
zaměřeného na spolupráci s orgány dozoru nad trhem. 

 
81) 0005081/17 
Belgie, Brusel – 1. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2016 – Baby Carriers and Cots II. (Dětské nosítka a postýlky II.) 

28. -29. 11. 2017 – Ing. Jarmila Bendová, OMPK (ZSC 48) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Během zahajovacího jednání pracovní 
skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 zaměřené na dětská nosítka 
a postýlky byli účastníci seznámeni s průběhem celé akce a také byli informováni 
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o výrobcích, které budou v rámci ní kontrolovány. Dále byly jednotlivými orgány dozoru 
nad trhem prezentovány jejich aktivity v této oblasti. Dětská nosítka a postýlky byly do 
této akce vybrány z důvodu zvýšeného počtu nahlášených nebezpečných výrobků 
v systému RAPEX. Většina účastníků přednesla, že jejich orgán dozoru nad trhem se 
dětskými postýlkami v minulosti již zabýval. V rámci této dozorové akce bude od 
dozorových orgánů vyžadována statistika provedeného počtu kontrol, a to v členění na 
počet kontrol u výrobců, u dovozců, u distributorů a počet zkontrolovaných e-shopů. 

 
82) 0005082/17 
Belgie, Brusel – 1. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2016 – Electric Appliances II. (Elektrické spotřebiče) 

22. - 23. 11. 2017 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 46) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Během zahajovacího jednání pracovní 
skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 zaměřené na elektrické 
spotřebiče byli účastníci seznámeni s předpokládaným průběhem celé akce a také byli 
informováni o výrobcích, které budou v rámci ní kontrolovány. Tato akce je 
pokračováním společné akce zaměřené na elektrické spotřebiče PROSAFE JA2015, 
které se ČOI také účastnila. Elektrické spotřebiče se zaměřením na výrobky pro péči 
o vlasy byly do této akce vybrány z důvodu zvýšeného počtu nahlášených nebezpečných 
výrobků v systému RAPEX. V rámci této akce se plánuje odebrat a nechat posoudit 
celkem 120 vzorků, což je cca 9 vzorků na každý ze 13 zúčastněných orgánů dozoru 
nad trhem. Během mezinárodní společné akce se plánuje se zaměřit pouze na 
dodržování požadavků Směrnice 2014/35/EU (LVD), nikoliv však na požadavky 
Směrnice EMC a Směrnice RoHS.  

 
84) 0005084/17 
Belgie, Brusel – 1. jednání pracovní skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE 
JA2016 – Electric Toys (Elektrické hračky) 

15. - 16. 11. 2017 – Ing. Michal Kříž, OMPK (ZSC 45) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Během zahajovacího jednání pracovní 
skupiny mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 zaměřené na elektrické hračky 
byli účastníci seznámeni s předpokládaným průběhem celé akce a také byli informováni 
o výrobcích, které budou v rámci ní kontrolovány. Dále byly jednotlivými orgány dozoru 
nad trhem prezentovány jejich aktivity v této oblasti. Elektrické hračky byly do tohoto 
projektu vybrány z důvodu zvýšeného počtu nahlášených nebezpečných výrobků 
v systému RAPEX. V rámci projektu se plánuje odebrat a nechat posoudit celkem 250 
vzorků, což je cca 16 vzorků na každý z 15 zúčastněných orgánů dozoru nad trhem.  

 

93) 0005093/17 (právní) 
Belgie, Brusel 
8.11. 2017 Mgr. Daniela Hlatká  
jednání se zástupci společnosti Volkswagen ohledně emisního skandálu dieselových 
motorů ve vozech koncernu Volkswagen. Z členských států se jednání zúčastnili také 
Nizozemí, Německo, Belgie, Itálie a Velká Británie. Program a zhodnocení přínosu 
jednání: Byla diskutována zejm. reakce společnosti Volkswagen na společnou pozici 
členských států ke kauze Dieselgate a kroky, které Volkswagen učinil, například tzv. 
opatření na podporu důvěry (TBM). ČOI získala řadu informací využitelných pro svůj 
postup v této věci.  
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89) 0005089/17 

Belgie, Brusel – 3. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů podle nařízení pro stavební výrobky – ADCO TEXTIL 

22 -  23. 11. 2017 – Ing. Pavol Zöld, OMPK (ZSC 47) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny byli seznámeni 
s Nařízením EP a Rady (ES) 1907/2006 (REACH) ve vztahu k textilním výrobkům. Podle 
zprávy "Nebezpečné chemické látky v textiliích" švédské chemické agentury KEMI z roku 
2016, bylo v těchto výrobcích identifikováno více než 2 400 chemických látek, ze kterých 
je přibližně 10 % považováno za riziko pro lidské zdraví a 5 % za riziko pro životní 
prostředí. Účastníci byli dále informováni o přípravě výzvy k projevení zájmu textilních 
laboratoří na účasti v mezilaboratorní iniciativě s cílem připravit „Technické pokyny pro 
textilní laboratoře Evropské unie“. Členové pracovní skupiny dále řešili vybrané případy 
označování textilních materiálů a výrobků a projednali problematiku prosazování článku 
12 Nařízení EP a Rady 1007/2011, a to ve věci nesprávného a zavádějícího označování 
kožešin na vnitřním trhu Evropské unie. 

 

PROSINEC 

85) 0005085/17 

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

6. - 7. 12. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 50) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Účastníci společného projektu mezinárodní 
společné akce PROSAFE JA 2015 Power Tools II. projednali scénáře ke zjištěným 
neshodám a k následným opatřením a dále také projednali celkové zhodnocení tohoto 
projektu. Ze sta zkoušených vzorků byly u 27 % výrobků zjištěny závady, které se 
vztahují ke konstrukčním vadám a u 48 % výrobků nebyly zjištěny žádné závady. 
Jedenáct testovaných vzorků nevyhovělo zkoušce pádem, což byla nejčastější závada. 
U třech neshodných výrobků bylo posouzením rizika stanoveno vážné riziko, a tyto 
výrobky byly notifikovány do systému RAPEX na základě článku 12 Směrnice GPSD. 

 

90) 0005090/17 

Belgie, Brusel – 13. jednání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci 
dozorových orgánů pod směrnicí pro spotřebiče plynných paliv – ADCO GAD 

4. - 5. 12. 2017 – Ing. Milan Valček, OMPK (ZSC 49) 

Program a zhodnocení přínosu jednání: Členové pracovní skupiny ADCO GAD na 
svém 13. zasedání projednali zahájení společného mezinárodního projektu kontroly 
administrativních požadavků u vybraných plynových spotřebičů, a to u sporáků pro 
domácí použití, venkovních stabilních ohřívačů a přenosných teplovzdušných ohřívačů. 
Dále schválili zprávu o výsledcích společného mezinárodního projektu ke kontrole 
administrativních požadavků na spotřebiče plynných paliv. Ve vztahu k přechodu 
účinnosti Směrnice GAD na Nařízení GAR byly prezentovány dokumenty, které se 
vztahují k jednotlivým článkům obou právních předpisů. Jedná se o dokumenty, které 
budou připraveny k diskusi na zasedání pracovní skupiny poradního výboru k legislativě 
týkající ho se spotřebičů plynných paliv. 
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92) 0005092/17 (právní)  
7. – 8.12.2017 Mgr. Daniela Hlatká  
Švédsko, Stockholm 
Výroční setkání e-enforcement group, na kterém byly sdíleny poznatky a zkušenosti 
zástupců jednotlivých členských států související s internetovým obchodováním 
Program a zhodnocení přínosu jednání: 
Předmětem jednání byla především problematika tzv. environmentálních tvrzení a 
nekalých obchodních praktik, ke kterým může docházet při jejich používání. Byla 
prezentována řada zkušeností z ostatních členských států. 
ČOI se měla možnost seznámit s přístupem Evropské komise a ostatních států k této 
problematice.    
 

 

Služební zahraniční cesty ESC  

 
17) 0005017/17 (Mgr. Tichota) a 18) 0005018/17 (pí Draslarová) 
Malta, Valletta – konference, Evropský den spotřebitelé  
Datum: 20.–22. 3. 2017 
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Tichota (ZSC 17) a Draslarová (ZSC 
18) 
Program: Účast na konferenci pořádané Evropským hospodářským a sociálním výborem u 
příležitosti Evropského dne spotřebitelů, konané každoročně za účelem sdílení informací, 
názorů a novinek z oblasti spotřebitelského práva a praktické jeho vymahatelnosti. 
Zhodnocení přínosu jednání: Získání aktuálních poznatků v aktuálně se rozvíjejících 
oblastech, jako je sdílená ekonomika, internet věcí a chytrých výrobků, geo-blockingu, vývoji 
digitální agendy EU, odpovědnosti v online světě, prevencí podvodů apod.  

 
21) 0005021/17 (pí Lažatková) 
Dánsko, Kodaň – workshop sítí ESC a CPC  
Datum: 4.–5. 4. 2017 
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Ležatková (ZSC 21) 
Program: Workshop pořádaný Evropským spotřebitelským centrem Dánsko, který se týkal 
ochrany spotřebitelů před on-line podvody. 
Zhodnocení přínosu jednání:  Získání informací zejména o nové evropské legislativě 
v oblasti směrnice o platbách, efektivních způsobech komunikace se spotřebiteli, dalším 
směrování sítě a společných aktivitách v oblasti on-line podvodů, budoucích komunikačních 
aktivitách sítě ESC jako celku, výsledcích práce společného projektu zaměřeného na webové 
pasti. Možnost osobní výměny zkušeností s kolegy z jiných zemí EU, Norska a Islandu a 
s kolegy ze sítě CPC. 

 
24) 0005024/17 (JUDr. Petrážová)  a 25) 0005025/17 (pí Lažatková) 
Malta, Valletta – jednání zástupců sítě ESC a EK v rámci maltského Předsednictví EU, 
konference maltského Předsednictví EU. 
Datum: 23.–26. 4. 2017 
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Petrážová (ZSC 24) a Ležatková 
(ZSC 25) 
Program: Účast na setkání členů sítě Evropských spotřebitelských center (tzv. Cooperation 
day) a dále na tzv. Presidency Event pořádané u příležitosti předsednictví Malty v Radě EU 

Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o vývoji a prioritách spotřebitelské 
politiky v oblasti digitálního trhu, dalším směrování sítě a společných aktivitách, rozvoji 
technologických nástrojů užívaných k řešení případů v rámci sítě ESC, možnost ovlivnit postupy 
při řešení sporů v rámci sítě ESC, způsobech vyjednávání se spotřebiteli a podnikateli, 
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společných projektech a jejich dalším směrování, spolupráci mezi organizacemi v oblasti práv 
spotřebitele. Možnost osobní výměny zkušeností s kolegy z jiných zemí EU, Norska a Islandu. 

 
37) 0005037/17 (Mgr. Tichota) 
Německo, Trier – Kurz právnické angličtiny, ERA  

Datum: 21.–24. 5. 2017 
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Tichota (ZSC 37) 
Program: Účast na kurzu právnické angličtiny pořádaném Akademií evropského práva ERA. 
Zhodnocení přínosu jednání:  Získání vyšší expertizy v užívání anglického jazyka jako 
komunikačního nástroje sítě ESC, a tedy i vhledu do právního prostředí anglicky mluvících 
zemí a institucí Evropské komise. Součástí výuky byl totiž i eurospeak.  
 
 
40) 0005040/17 (Mgr. Havránková) a 41) 0005041/17 (pí Lažatková) a 42) 0005042/17 (pí 
Draslarová) 
Rumunsko, Bukurešť – studijní návštěva 
Datum: 21.–23. 5. 2017  
Účast: 3 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Havránková (ZSC 40), Ležatková 
(ZSC 41) a Draslarová (ZSC 42) 
Program: Studijní cesta do partnerského ESC Rumunsko, výměna zkušeností a postupů. 
Zhodnocení přínosu jednání: Zajištění informací pro další práci ESC ČR, diskuse 
s pracovníky ESC Rumunsko, informace o přístupech a postupech jednotlivých ESC při řešení 
přeshraničních spotřebitelských sporů a konzultace společně řešených spotřebitelských 
přeshraničních sporů (letecká doprava, online seznamky, autopůjčovny a další). Také byla 
obsáhle diskutována problematika platformy ODR. 
 
 
44) 0005044/17 (JUDr. Petrážová) a 45) 0005045/17 (pí Lažatková)  
Polsko, Varšava – konference sítě ESC 
Datum: 30.–31. 5. 2017 
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Ležatková (ZSC 44) a Petrážová 
(ZSC 45) 
Program: Účast na konferenci pořádané Evropským spotřebitelským centrem Polsko, která se 
týkala spolupráce mezi jednotlivými přizvanými partnerskými centry, kterými byly: ESC Česká 
republika, ESC Slovensko, ESC Maďarsko, ESC Rakousko, ESC Bulharsko, ESC Irsko a ESC 
Litva. 
Zhodnocení přínosu jednání: Zajištění informací pro další práci ESC ČR, diskuse se zástupci 
jednotlivých center týkající se sdílení případů, efektivity práce, nové evropské legislativy, 
spolupráce s médii a komunikačních aktivit, interních postupech zúčastněních center (řešení 
případů, jejich odmítání či přijímání, postupování subjektům ADR), fungování ODR platformy 
v jiných členských státech, fungování ADR subjektů v jiných členských státech.  Možnost osobní 
výměny zkušeností s kolegy ze zúčastněných partnerských center. 

 
52) 0005052/17 (JUDr. Petrážová) a 53) 0005053/17 (pí Lažatková) 
Belgie, Brusel – jednání sítě ESC, EK, CHAFEA a platformy ODR 
Datum: 5.–6. 7. 2017 
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Petrážová (ZSC 52) a Ležatková 
(ZSC 53) 
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, nové rámcové dohody o partnerství (FPA) a grantová smlouva na rok 2018, 
aktuální informace o společných projektech sítě ESC, spolupráce se sítí CPC, Zhodnocení 
statutu sítě ESC a budoucích výzvách, pronájem vozů – aktuální situace, dalším postupu 
v rámci dalšího vývoje informačního systému sítě ESC.  



~ 49 ~ 

 
61) 0005061/17 (pí Lažatková)  
Estonsko, Tallinn – konference je spotřebitelské politice EU  
Datum: 19.–21. 9. 2017 
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Ležatková (ZSC 61) 
Program: Účast na konferenci European Consumer and Competition Day, kterou pořádalo 
Estonsko, coby předsedající země Rady EU. 
Zhodnocení přínosu jednání:  Získání informací zejména o vývoji a prioritách spotřebitelské 
politiky v oblasti digitálního trhu, možnost osobní výměny zkušeností s kolegy z jiných zemí EU, 
Norska a Islandu, dalším vývoji evropské legislativy především v oblasti rozvoje digitálního trhu, 
ochraně dat v oblasti internetu, výzvách pro podnikatele na jednotném trhu v oblasti práv 
spotřebitele v oblasti nově se rozvíjejících ubytovacích služeb (např. airbnb). 
 
 
63) 0005063/17 (Mgr. Draslarová) a 64) 0005064/17 (Mgr. Havránková)  
Irsko, Dublin – studijní návštěva 
Datum: 26.–28. 9. 2017 
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) - Draslarová (ZSC 63) a Havránková 
(ZSC 64) 
Program: Účast na studijní návštěvě partnerského ESC Irsko, výměna zkušeností a postupů 
s pracovníky ESC Irsko a dalších zúčastněných ESC (Německo, Finsko, Dánsko) 

Zhodnocení přínosu jednání: Seznámení s fungováním a činností ESC Irsko, zajištění 
informací pro další práci ESC ČR o aplikaci práv cestujících v letecké dopravě, se zřetelem na 
případy řešené ESC Irsko, a tamního spotřebitelského práva, o systému ADR a platformě ODR, 
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.  

 
65) 0005065/17 (Mgr. Draslarová) a 66) 0005066/17 (Mgr. Havránková) 
Lucembursko, Lucemburk / Belgie, Brusel – konference o spotřebitelském právu a 
školení pro nově příchozí právníky sítě ESC  
Datum: 3.–6. 10. 2017 
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Draslarová (ZSC 65) a Havránková 
(ZSC 66) 
Program: Účast na mezinárodní konferenci „6th conference on aspects of European consumer 
law“ o spotřebitelském právu pořádané ESC Lucembursko a následná účast na „Newly arrived 
case handler meeting“ pořádaného ESC Belgie. 
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o plánovaném vývoji ve 
spotřebitelském právu, fungování WIKI a ECC-monitor a plánování změn, zkušenostech 
s asistencí spotřebitelům v Nizozemí, Polsku, Bulharsku, Švédsku, Chorvatsku a Slovinsku, 
možnostech efektivnějšího využívání case-handling protocolu, možnostech spolupráce na 
řešení globálnějších problémů (např. rizikové e-shopy, timesharové smlouvy), způsobech a 
postupech řešení přeshraničních spotřebitelských sporů. Dále prohloubení znalostí o 
efektivním využívání IT toolu a přípravě nové verze, seznámení s kolegy z partnerských ESC 
za účelem zefektivnění spolupráce, sdílení vhodných postupů. 

 
69) 0005069/17 (Mgr. Havránková) a 70) 0005070/17 (JUDr. Petrážová) 
Trier, Německo  
Datum: 11.-13.10.2017 
Účast: 2 zástupci ČOI (oddělení ESC) – Havránková (ZSC 69) a Petrážová (ZSC 70) 
Program: Účast na mezinárodní konferenci „Annual conference on European consumer law 
2017“ pořádané Akademií evropského práva v Trevíru 
Zhodnocení přínosu jednání: Získání důležitých informací o nejnovějším vývoji problematiky 
spotřebitelského práva za účelem rozvoje služeb poskytovaných spotřebitelům. Jednotlivé 
příspěvky se věnovaly především nejnovějšímu vývoji relevantní judikatury Soudního dvora EU, 
problematice hromadných žalob, o jejichž úpravu na evropské úrovni se usiluje, či regulaci 
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poskytování finančních služeb spotřebitelům. Dále se přednášející zabývali též novinkami, které 
přinese nová směrnice o zájezdech, a v poslední době hojně diskutovanými změnami v úpravě 
ochrany osobních údajů.   
 
71) 0005071/17 (Mgr. Tichota) 
Estonsko, Tallinn – Komunikační workshop sítě ESC  
Datum: 25.–27. 10. 2017 
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Mgr. Tichota (ZSC 71) 
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 zejména o komunikačních 
technikách vycházejících z technik sociálního inženýrství, možném budoucím směřování 
komunikace témat sítě ESC, nástrojích podávání přesnějších informací spotřebitelům v letecké 
dopravě, sdílení zkušeností s komunikačními pracovníky ostatních center, možnostech 
zefektivnění běžných i mimořádných komunikačních aktivit ESC. 

 
86) 0005086/17 (JUDr. Petrážová) a 87) 0005087/17 (Mgr. Tichota) 
Belgie, Brusel – Evropský spotřebitelský summit 
Datum: 22.–23. 11. 2017 
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Petrážová (ZSC 86) a Tichota 
(ZSC 87) 
Program:  Účast na jednání členů sítě ESC, Evropské komise a agentury Chafea 
Zhodnocení přínosu jednání:  Získání informací zejména o budoucím IT nástroji pro řešení 
sporů mezi jednotlivými členy sítě ESC, trendech spotřebitelské politiky EU, budoucích výzvách 
pro síť ESC, dalším směrování sítě ESC a koordinaci činnosti jejích členů, práci koordinačních 
skupin v rámci dalšího rozvoje činnosti sítě ESC, propagaci sítě ESC, společných projektech 
sítě ESC. 

 
88) 0005088/17 (Mgr. Havránková)  
Belgie, Brusel – školení na nový IT nástroj pro řešení sporů v síti ESC 
Datum: 20.–22. 11. 2017 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Havránková (ZSC 88) 
Program: Účast na školení organizovaném Evropskou komisí týkajícím se nového systému 
sloužícímu ke sdílení případů v rámci sítě ESC. 
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o novém systému pro sdílení případů 
v rámci sítě ESC, s jehož zavedení se počítá pro rok 2018, jeho fungování a nejdůležitějších 
změnách, který tento systém zavádí, a o zkušenostech s asistencí spotřebitelům v dalších 
zúčastněných zemích Zkvalitnění odborných jazykových schopností (právní terminologie, psaný 
projev, specifika právního žargonu atd.) právníka ESC, které následně využije v rámci činnosti 
ESC.   

 
91) 0005091/17 (Mgr. Lažatková) 
Belgie, Brusel – školení na nový IT nástroj pro řešení sporů v síti ESC 
Datum: 27.–29. 11. 2017 

Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Ležatková (ZSC 91) 
Program: Účast na školení organizovaném Evropskou komisí týkajícím se nového systému 
sloužícímu ke sdílení případů v rámci sítě ESC. 
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o novém systému pro sdílení případů 
v rámci sítě ESC, s jehož zavedení se počítá pro rok 2018, jeho fungování a nejdůležitějších 
změnách, který tento systém zavádí, a o zkušenostech s asistencí spotřebitelům v dalších 
zúčastněných zemích Zkvalitnění odborných jazykových schopností (právní terminologie, psaný 
projev, specifika právního žargonu atd.) právníka ESC, které následně využije v rámci činnosti 
ESC.   
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Služební zahraniční cesty  
Oddělení řešení mimosoudních spotřebitelských sporů  
 
43) 0005043/17 (Mgr. Girtová) a 46) 0005046/17 (Mgr. Odehnalová) 
Trier, Německo  
Datum: 25. 6. – 30. 6. 2017 
Účast: 2 zástupci ČOI (oddělení ADR)- (ZSC 043, ZSC 046) 
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. 
 
67) 0005067/17 (Mgr. Večl) 
Trier, Německo  
Datum: 11. 10. – 13. 10. 2017 
Účast: 1 zástupce ČOI (oddělení ADR)- (ZSC 067) 
Program: Účast na konferenci o vývoji evropského spotřebitelského práva 
Zhodnocení přínosu jednání: Zjištění informací o nejnovějším vývoji v oboru evropského 
spotřebitelského práva. Přednášky a diskuze byly věnovány tematice aktuálně provedené revize 
evropské spotřebitelské legislativy, vývoji ochrany spotřebitele do budoucna s bližším 
tématickým zaměřením na jednotlivé oblasti (kolektivní žaloby, finanční služby, cestovní právo, 
ochrana osobních údajů. 
 
83) 0005083/17 (Mgr. Večl) 
B erlín, Německo  
Datum: 9. 11. – 10. 11. 2017 
Účast: 1 zástupce ČOI (oddělení ADR)- (ZSC 083) 
Program: Účast na konferenci k příležitosti založení sítě „Travel-Net“ 
Zhodnocení přínosu jednání: Předmětem zahraniční cesty byla účast na konferenci 
k příležitosti založení sítě „Travel-Net“, tj. sítě sdružující subjekty ADR s kompetencemi v oblasti 
cestovního práva, zejména letecké a drážní dopravy. Cílem cesty bylo zjištění informací o 
vznikající síti a její podpoře ze strany Evropské komise. 
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IX. Vyčíslení výdajů na pohoštění a dary  

 

Pohoštění (5175) 

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

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

Konečný rozpočet činil 385 862 Kč (došlo k posílení z RP 5194 Dary). 

Celkem bylo vyčerpáno 371 358,50 Kč 

 

Dary (5194) 

Finanční prostředky na dary byly čerpány ve výši 13 138 Kč a bylo z nich 16 862 Kč 
přesunuto do RP  

5175 Pohoštění.  

 

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 2017 ČOI získala bezúplatným převodem tento majetek: 
 

1 DHM - osobní automobil Škoda Superb převodem z MPO v pořizovací ceně 800 tis Kč. 
 

V roce 2017 převedla ČOI bezúplatným převodem tento majetek: 
 

1DHM – 5 200 tis. Kč 
Nemovitost a pozemky v Hradci Králové - převedeno ÚZSVM Hradec Králové. 
Os. Automobil Škoda Fabia – převeden Zdravotnímu ústavu v Ústí nad Labem. 
Os. Automobil Škoda Fabia – převeden Katastrálnímu úřadu Hradec Králové. 

 
DDHM – 643 tis. Kč 
Drobný majetek k budově - převeden ÚZSVM Hradec Králové. 
Notebooky – převedeny Hasičskému záchrannému sboru Hradec Králové. 
 
ODHM – 88 tis. Kč 
Drobný majetek k budově - převeden ÚZSVM Hradec Králové.      
Mobilní telefony převedeny Katastrálnímu úřadu Hradec Králové a Diagnostickému ústavu  
Brno. 
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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 65 431 129 Kč.  
Z toho příkazy vybrané na místě byly ve výši 8 606 200 Kč a za správní poplatky bylo vybráno  
10 800 Kč. 
Celkem za sledovaný rok v pohledávkách je evidováno 96 490 903 Kč, z toho byly Celním 
úřadům předány k vymáhání pohledávky za 9 130 628 Kč. 

 
 

 
Příjmy – zvláštní příjmový účet 

 

Text MD Dal zůstatek 

Příkazy a rozhodnutí správního 
řízení  

  66  089 057 

Příkazy vybrané na místě 8 606 200  8 606 200 

Správní poplatky      10 800       10 800 

Náklady řízení převedené na účet 
19- 

 144 000  -144 000 

Pokuty předané celním úřadům  9 130 628            -9 130 628 

 
CELKEM 

   
  65 431 129 
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XIII. Výsledky vnějších a vnitřních kontrol 
uskutečněných v roce 2017  

 

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. 2017 zajišťován jedním zaměstnancem. 

V roce 2017 byly v České obchodní inspekci provedeny celkem 3 vnější kontroly, které byly 
zaměřené na následující oblasti: 

1. Kontrola správnosti čerpání finančních prostředků státního rozpočtu a 
hospodaření s majetkem státu v letech 2015 a 2016 u organizační složky státu Česká 
obchodní inspekce – provedeno kontrolní skupinou odboru kontroly a interního auditu 
MPO od 30. 1. do 10. 2. 2017 

Při provedené kontrole, jak je zřejmé z protokolu o kontrole č. 2/2017 ze dne  
10. 2. 2017, bylo konstatováno, že nedostatky zjištěné při minulé kontrole byly odstraněny 
a žádné další závady kontrola nenašla.  

 
2. Kontrola plateb pojistného na veřejné zdravotní pojištění a dodržování 

ostatních povinností plátce pojistného – provedeno VZP ČR dne 10. 10. 2017 
Kontrola byla zaměřena na dodržování oznamovací povinnosti, stanovení 

vyměřovacího základu a výše pojistného, dodržování termínů splatnosti pojistného, 
dodržování ostatních povinností plátců pojistného a zasílání kopií záznamů o pracovních 
úrazech. 

Z protokolu o provedené kontrole ze dne 10. 10. 2017 plyne závěr, že kontrolou byl 
zjištěn přeplatek pojistného ke dni 5. 10. 2017 ve výši 2 187,- Kč. 

 
3. Kontrola zaměřená na ověření rozpočtu, finančního a mzdového účetnictví a 

dílčích účetních závěrek za I. až III. Čtvrtletí roku 2017 – provedeno kontrolní komisí 
odboru rozpočtu a financování MPO od 16. 10. do  
28. 11. 2017.  

Kontrola byla zaměřena na správný způsob vedení účetnictví v souladu s ustanovením 
zákona o účetnictví, na mezitímní účetní závěrky, na účetní případy a sestavené výkazy a 
závažné hospodářské operace uskutečněné účetní jednotkou v průběhu sledovaného 
období. Protokol o kontrole č. KÚZ MPO 03/2017 upozorňuje na rizika překrývání 
kompetencí a odpovědností, neaktuálnost směrnic se vztahem k účetnictví, zejména o 
oběhu účetních dokladů, současné profesní vybavení finanční účtárny apod. Protokol o 
kontrole dále obsahuje soubor navrhovaných opatření k eliminaci identifikovaných rizik.   

 
Vnitřní kontroly  
Vnitřní kontrolu zajišťuje jeden zaměstnanec řízený ředitelem Kanceláře úřadu. Plán 
vnitřních kontrol na rok 2017 byl schválen ústředním ředitelem České obchodní inspekce a 
obsahoval celkem 6 vnitřních kontrol (z toho 1 dokončovaná z roku 2016) zaměřených na: 
proces zveřejňování příkazů/rozhodnutí, kterými byla uložena sankce za nevyhovující 
pohonné hmoty; platební karty; mobilní telefony a modemy vč. určení limitů volání a 
nastavení tarifů; likvidaci škod; správnost zadávání dat do kontrolně databázového systému 
Mercurius a proces evidence, žádostí, zhotovování a likvidaci razítek. 

Z plánovaných vnitřních kontrol bylo provedeno 5 kontrol a jedna je ve fázi přípravy a 
zahájení (razítka). 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  
Interní audity v roce 2017 byly provedeny na základě ročního plánu interních auditů, 

který vychází ze Střednědobého plánu interních auditů, členěného na jednotlivé roky tak, 
aby audity byly pokud možno rozděleny rovnoměrně dle odpovědných auditovaných útvarů, 
kterými jsou hlavní majitelé rizika z auditovaného procesu. 

Na rok 2017 bylo naplánováno 6 interních auditů. Realizováno bylo všech  
6 plánovaných auditů v předpokládaných termínech. Provedené audity byly zaměřeny na: 

IA/2017/P/001 Hospodaření s prostředky EU v roce 2016 v Evropském 
spotřebitelském centru 

Interní audit Evropského spotřebitelského centra, jako auditovaného útvaru byl 
zaměřený na ověření oprávněnosti a způsobilosti výdajů v souvislosti s projektem  
č. 707255 - ECC-Net CZ SGA 2016.  Výsledky interního auditu potvrdily, že všechny 
vykázané výdaje v souvislosti s projektem byly způsobilé dle podmínek stanovených 
v projektu. 

 
IA/2017/P/002 Hospodaření s majetkem v podmínkách ČOI 
Cílem auditu bylo ověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti hospodaření 

s majetkem v podmínkách ČOI. V rámci auditu byla dále zkoumána hospodárnost, 
efektivnost a účelnost při řešení mimořádných událostí a havárií na movitém i nemovitém 
majetku a při vyřazování movitého majetku ČOI. Na základě výsledků auditu bylo 
identifikováno zjištění s nízkou mírou závažnosti spočívající v neaktuálnosti vnitřních 
předpisů, upravujících oblast provádění inventarizací v podmínkách ČOI.   

 
IA/2017/P/003 Provádění kontrol, sledování a monitorování jakosti pohonných 

hmot 
Výsledek interního auditu odhalil nesrovnalosti spočívající zejména v neaktuálnosti 

interních norem upravujících auditovanou oblast, nejednoznačnosti stanovení způsobu 
evidence o použití vrácených retenčních vzorků pohonných hmot a neexistence pravidel 
pro nakládání s pohonnou hmotou v kanystru odčepů kontaminovanou nevyhovujícím 
vzorkem. Hlavním závěrem provedeného auditu je doporučení interního auditora k přijetí 
opatření k nápravě identifikovaných zjištění. 

 
IA/2017/P/004  Provádění řídící kontroly v oblasti příjmů ČOI   
Cílem interního auditu bylo ověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti 

provádění řídící kontroly v oblasti příjmů v rámci České obchodní inspekce. Ačkoli audit 
neidentifikoval žádné zjištění ukazující na nedostatky, formuloval auditor doporučení 
spočívající v nové úpravě auditované oblasti v novele směrnice o oběhu účetních dokladů 
s důrazem na stanovení kontrolních mechanismů v případech, že řídící kontrolu dle zákona 
nelze provést z objektivních důvodů.  

 
 
IA/2017/P/005  Veřejné zakázky a evidence smluv   
Cílem interního auditu bylo ověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti 

veřejných zakázek a evidence smluv v ČOI. Audit identifikoval zjištění ukazující na 
nedostatky projevující se v neaktuálnosti vnitřních norem upravujících auditovanou oblast. 
Kromě uvedeného zjištění formuloval auditor rovněž dvě doporučení k eliminaci vzniku 
rizika spojeného s oblastí veřejných zakázek a evidence smluv. První doporučení se týká 
návrhu přijetí konkrétních opatření zajištujících plné využití modulu veřejných zakázek a 
v návaznosti na to i úprav systému EIS pro evidenci Odběratelských smluv, vydaných 
objednávek a jiných rezervací. Druhé doporučení se týká návrhu na zpracování samostatné 
směrnice pro oblast smluv. O přijetí navrhovaných doporučení by mělo rozhodnout vedení 
České obchodní inspekce v rámci svých porad. 
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IA/2017/P/006  Vyřizování podání de zákona 106/1999 a stížností   
Cílem interního auditu bylo ověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti 

vyřizování podání podle zákona o svobodném přístupu k informacím a stížností v ČOI. Audit 
identifikoval zjištění ukazující na nedostatky spočívající v nedodržení pravidel pro 
vyřizování podání dle zákona o svobodném přístupu k informacím v důsledku nedodržení 
stanovené lhůty pro poskytnutí informace případně sdělení informace o prodloužení termínu 
pro poskytnutí informace.  

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 interních 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. 2017  

 

 

Datum Období Doklad Md Dal Měna Popis 

POČÁTEČNÍ STAV K 31.12.2016 1 641 142,49       

2.1.2017 01/2017 1 1 875,23   CZK ÚI - refundace ZSC č. 00050547/16 = 69,75 EUR 

2.1.2017 01/2017 1   1 875,23 CZK ÚI - refundace ZSC č. 00050547/16 = 69,75 EUR 

9.1.2017 01/2017 2 3 011,12   CZK ÚI - refundace ZSC č. 0005055/16 = 112,- EUR 

9.1.2017 01/2017 2   3 011,12 CZK ÚI - refundace ZSC č. 0005055/16 = 112,- EUR 

9.1.2017 01/2017 3 10 799,17   CZK ÚI - refundace ZSC č. 0005061/16 - 401,68 EUR 

9.1.2017 01/2017 3   10 799,17 CZK ÚI - refundace ZSC č. 0005061/16 - 401,68 EUR 

17.1.2017 01/2017 4 18 682,39   CZK ÚI - refundace ZSC č. 0005066/16 - 694,90 EUR 

17.1.2017 01/2017 4   18 682,39 CZK ÚI - refundace ZSC č. 0005066/16 - 694,90 EUR 

13.2.2017 02/2017 5 12 392,64   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005001/17=460,95 EUR 

13.2.2017 02/2017 5   12 392,64 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005001/17=460,95 EUR 

13.2.2017 02/2017 6 10 492,14   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005003/17=390,26 EUR 

13.2.2017 02/2017 6   10 492,14 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005003/17=390,26 EUR 

13.2.2017 02/2017 7 14 829,23   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005002/17=551,58 EUR 

13.2.2017 02/2017 7   14 829,23 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005002/17=551,58 EUR 

20.2.2017 02/2017 8 2 597,09   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005068/16=96,60 EUR 

20.2.2017 02/2017 8   2 597,09 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005068/16=96,60 EUR 

7.3.2017 03/2017 9 8 912,38   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005004/17=331,50 EUR4Z 

7.3.2017 03/2017 9   8 912,38 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005004/17=331,50 EUR4Z 

20.3.2017 03/2017 10 10 856,70   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005008/17=403,82 EUR 

20.3.2017 03/2017 10   10 856,70 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005008/17=403,82 EUR 

20.3.2017 03/2017 11 3 957,47   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005007/17=147,20 EUR 

20.3.2017 03/2017 11   3 957,47 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005007/17=147,20 EUR 

15.5.2017 05/2017 12 75 819,26   CZK ÚI - ESC z EU 2017 = 2867,38EUR doplatek 2016 

15.5.2017 05/2017 12   75 819,26 CZK ÚI - ESC z EU 2017 = 2867,38EUR doplatek 2016 

30.5.2017 05/2017 13 3 123,48   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005019/17=118,75 EUR 

30.5.2017 05/2017 13   3 123,48 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005019/17=118,75 EUR 

16.6.2017 06/2017 14 6 871,29   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005028/17=263,48 EUR 

16.6.2017 06/2017 14   6 871,29 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005028/17=263,48 EUR 

20.6.2017 06/2017 23 2 040,42   CZK ÚI - refundace ZSC č.0005050/17 = 263,48 EUR 

20.6.2017 06/2017 23   2 040,42 CZK ÚI - refundace ZSC č.0005050/17 = 263,48 EUR 

21.6.2017 06/2017 18 4 690,94   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005008/17=179,29EUR 

21.6.2017 06/2017 18   4 690,94 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005008/17=179,29EUR 

21.6.2017 06/2017 17 11 891,54   CZK ÚI- refundace ZSC č.000510/17=454,50EUR 

21.6.2017 06/2017 17   11 891,54 CZK ÚI- refundace ZSC č.000510/17=454,50EUR 

21.6.2017 06/2017 21 12 234,02   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005005/17=467,59EUR 

21.6.2017 06/2017 21   12 234,02 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005005/17=467,59EUR 

21.6.2017 06/2017 19 12 346,27   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005011/17=471,88EUR 

21.6.2017 06/2017 19   12 346,27 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005011/17=471,88EUR 

21.6.2017 06/2017 20 14 235,83   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005006/17=544,10EUR 

21.6.2017 06/2017 20   14 235,83 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005006/17=544,10EUR 
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21.6.2017 06/2017 16 13 252,59   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005027/17=506,52EUR 

21.6.2017 06/2017 16   13 252,59 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005027/17=506,52EUR 

30.6.2017 06/2017 22 11 769,30   CZK ÚI- refundace ZSC č.0005030/17=450,00EUR 

30.6.2017 06/2017 22   11 769,30 CZK ÚI- refundace ZSC č.0005030/17=450,00EUR 

3.7.2017 07/2017 24 5 363,97   CZK ÚI - refundace ZSC č.0005049/17 = 205,80 EUR 

3.7.2017 07/2017 24   5 363,97 CZK ÚI - refundace ZSC č.0005049/17 = 205,80 EUR 

3.7.2017 07/2017 25 1 817,96   CZK 'ÚI - refundace ZSC č.0005035/17 = 69,75 EUR 

3.7.2017 07/2017 25   1 817,96 CZK 'ÚI - refundace ZSC č.0005035/17 = 69,75 EUR 

3.7.2017 07/2017 26 2 517,78   CZK 'ÚI - refundace ZSC č.0005033/17 = 96,60 EUR 

3.7.2017 07/2017 26   2 517,78 CZK 'ÚI - refundace ZSC č.0005033/17 = 96,60 EUR 

24.7.2017 07/2017 27 21 364,95   CZK ÚI - refundace ZSC č.0005041/17 = 825,22 EUR 

24.7.2017 07/2017 27   21 364,95 CZK ÚI - refundace ZSC č.0005041/17 = 825,22 EUR 

27.7.2017 07/2017 28 2 503,39   CZK ÚI - refundace ZSC č.0005038/17 = 96,60 EUR 

27.7.2017 07/2017 28   2 503,39 CZK ÚI - refundace ZSC č.0005038/17 = 96,60 EUR 

16.8.2017 08/2017 29 17 982,10   CZK ÚI-refundace ZSC č.0005051/17=691,38 EUR 

16.8.2017 08/2017 29   17 982,10 CZK ÚI-refundace ZSC č.0005051/17=691,38 EUR 

16.8.2017 08/2017 30 25 835,26   CZK ÚI-refundace ZSC č.0005039/17=993,32 EUR 

16.8.2017 08/2017 30   25 835,26 CZK ÚI-refundace ZSC č.0005039/17=993,32 EUR 

7.11.2017 11/2017 31 7 543,69   CZK ÚI-refundace ZSC 0005054/17=296,04 EUR 

7.11.2017 11/2017 31   7 543,69 CZK ÚI-refundace ZSC 0005054/17=296,04 EUR 

8.11.2017 11/2017 32 19 343,74   CZK ÚI-refundace ZSC 0005060/17=759,71 EUR 

8.11.2017 11/2017 32   19 343,74 CZK ÚI-refundace ZSC 0005060/17=759,71 EUR 

16.11.2017 11/2017 33 2 467,36   CZK ÚI - refundace ZSC č.0005055/17 = 96,60 EUR 

16.11.2017 11/2017 33   2 467,36 CZK ÚI - refundace ZSC č.0005055/17 = 96,60 EUR 

27.11.2017 11/2017 34 11 241,58   CZK ÚI-refundace ZSC 0005059/17=444,63 EUR 

27.11.2017 11/2017 34   11 241,58 CZK ÚI-refundace ZSC 0005059/17=444,63 EUR 

12.12.2017 12/2017 36 17 284,54   CZK ÚI-regundace ZSC 0005076/17=678,57 EUR 

12.12.2017 12/2017 36   17 284,54 CZK ÚI-regundace ZSC 0005076/17=678,57 EUR 

22.12.2017 12/2017 38 12 846,22   CZK ÚI-refundace ZSC 0005082/17=502,08 EUR 

22.12.2017 12/2017 38   12 846,22 CZK ÚI-refundace ZSC 0005082/17=502,08 EUR 

22.12.2017 12/2017 37 15 227,51   CZK ÚI-refundace ZSC 0005079/17=595,15 EUR 

22.12.2017 12/2017 37   15 227,51 CZK ÚI-refundace ZSC 0005079/17=595,15 EUR 

1.12.2017 12/2017 35 12 127,93   CZK ÚI-refundace ZSC 0005058/17=478,08 EUR 

1.12.2017 12/2017 35   12 127,93 CZK ÚI-refundace ZSC 0005058/17=478,08 EUR 

29.12.2017 12/2017 39 598,12   CZK ÚI-refundace ZSC 0005074/17=23,44 EUR 

29.12.2017 12/2017 39   598,12 CZK ÚI-refundace ZSC 0005074/17=23,44 EUR 

CELKEM PŘÍJEM NA RF V ROCE 

2017 442 746,60 442 746,60     

STAV RF K 31.12.2017 2 083 889,09       

 

 

Přesun do rezervního fondu vlastních prostředků v roce 2017 nebyl uskutečněn žádný. 

 

Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2017 je 2 083 889 Kč. 
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Na Rezervní fond jsou přijímány zejména finanční prostředky z refundací zahraničních 
služebních cest. Rovněž jsou na tento účet v souladu s grantovou smlouvou ESC přijímány 
finanční prostředky - příspěvky Evropské komise na činnost ESC.  V roce 2017 byla na RF 
přijato 442 746, 60 Kč. Z toho 75 819,26 Kč byl doplatek od EK vztahující se k činnosti ESC 
v roce 2016. Ostatní částky byly přijaté refundace výdajů od partnerů za uskutečněné 
zahraniční služební cesty a dále pak vratky za odeslání vzorků.  
 
Zůstatek Rezervního fondu slouží jako rezerva pro případ nenadálé události (havárie, 
apod.), kterou by ČOI nedokázala vykrýt z konečného rozpočtu nebo pro posílení 
rozpočtových položek v případě nedostatku finančních prostředků.  

 

V souladu s doporučením MF ČR bude z rezervního fondu do státního rozpočtu odvedena 
částka 1 393 184,26 Kč. Jedná se o doplatek ve výši 75 819,26 Kč, který se vztahuje 
k činnosti ESC v roce 2016 a který ČOI obdržela v roce 2017 a dále pak o zálohu na činnost 
ESC pro rok 2017, kterou ČOI obdržela v závěru roku 2016 (ve výši 1 317 365,-) a nezapojila 
do rozpočtu. Počínaje rokem 2018 bude na základě pokynu MPO záloha, kterou ČOI obdrží 
na konci roku, zapojována do rozpočtu v roce následujícím. 

 

K Závěrečnému účtu nebude připojena tabulka č. 9, protože nebyly čerpány prostředky na 
platy z finančních prostředků zaslaných evropskou komisí jako uznatelné výdaje za činnost 
ESC. 
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XV. Vyčíslení nevyčerpaných rozpočtových 
prostředků k limitům výdajových účtů za rok 
2017   

 

Výdajový účet nebyl zcela vyčerpán. Nedočerpáno bylo 66 756 tis. Kč.  

Z této částky tvoří: 

2 800 tis. Kč nedočerpané prostředky na platy 

21 369 tis. Kč nedočerpané prostředky na náhrady soudních sporů 

15 856 tis. Kč nedočerpané prostředky na investice 

26 255 tis. Kč nedočerpané provozní výdaje 

 

Systémově určené výdaje (Investice) nebyly zcela vyčerpány.  

Ve schváleném rozpočtu bylo přiděleno na investiční výdaje 18 550 tis. Kč, které již patřily 
do nového programu 122V193, platného pro roky 2017 – 2023.  

Čerpáno nebylo celkem 15 856 tis. Kč (z toho 15 764 tis. Kč tvoří prostředky na 
agregovaných akcích, které nebyly dočerpány a dále na akcích, které byly zahájeny a budou 
čerpány v roce 2018. Rozdíl ve výši 92 tis. Kč tvoří zbytky na dokončených akcích a rozdíly 
mezi schváleným SMVS a reálnou fakturací).  

Investice do SW: 
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2017 nebyly na investice do SW přiděleny žádné 
rozpočtové prostředky. Tyto jsme převedli z jiných i agregovaných akcí a konečný rozpočet 
pro investice do SW tak činil 3 923 tis. Kč.  Celkem bylo v rámci RP 6111 čerpáno 2 634 tis. 
Kč. Jednalo se zejména o rozšiřování SW Ginis a EIS JASU a pořízení nového WEBu pro 
ČOI. Pro personální odbor byl pořízen nový personální systém. 
Nevyčerpáno bylo 1 289 tis. Kč, z toho 1 215 tis. Kč činí již zahájené akce, které budou 
dokončeny v roce 2018 a rozdíl 74 tis. Kč je tvořen rozdílem mezi schváleným SMVS a 
reálnou fakturací na jednotlivých realizovaných akcích. 
 
Investice do HW: 
Ve schváleném rozpočtu bylo pro investice do HW přiděleno 4 500 tis. Kč a konečný 
rozpočet činil 3 512 tis. Kč. V rámci RP 6125 – HW – došlo k pořízení páskové knihovny a 
dále k pořízení nového switch pro přestěhovaný Inspektorát pro Královéhradecký a 
Pardubický kraj v celkové hodnotě 551 tis. Kč. Nevyčerpáno bylo 2 961 tis. Kč, z toho 840 
tis. Kč tvoří prostředky na agregované akci a 2 120 tis. Kč na zahájenou akci aktivní prvky 
WAN. Rozdíl 1 tis. Kč je tvořen rozdílem mezi schváleným SMVS a reálnou fakturací na 
jednotlivých realizovaných akcích. 
 
Investice dlouhodobý nehmotný majetek: 
Ve schváleném rozpočtu plánováno 300 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 130 tis. Kč. Kancelář 
úřadu pořídila v rámci RP 6119 dva výukové filmy v hodnotě 130 tis. Kč se zaměřením na 
prodej padělků a nákup letenek. Vše bylo vyčerpáno. 
 
Investice vozový park: 
Ve schváleném rozpočtu bylo na investice do vozového parku přiděleno 4 250 tis. Kč. 
V rámci obnovy vozového parku bylo z RP 6123 pořízeno 5 osobních vozů v celkové 
hodnotě 2 658 tis. Kč. Nevyčerpáno bylo 1 592 tis. Kč, které budou využity pro pořízení 
dalších investic v roce 2018. 
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Investice dlouhodobý hmotný majetek: 
Ve schváleném rozpočtu nebyly přiděleny žádné rozpočtové prostředky. Tyto jsme převedli 
z jiných i agregovaných akcí a konečný rozpočet tak činil 110 tis. Kč.  Pro Inspektorát pro 
Moravskoslezský a Olomoucký kraj a pro Inspektorát pro Jihomoravský a Zlínský kraj byly 
z RP 6129 pořízeny nové kuchyňské linky v hodnotě 108 tis. Kč. Nedočerpány byly 2 tis. 
Kč. 
 
Investice do budov a speciálních provozů: 
Nejvíce komplikované je čerpání položky 6121, která se týká investic do objektů vedoucích 
k jejich zhodnocení. Bylo rozpracováno několik samostatných investičních akcí, z nichž 
některé budou realizovány ve více etapách. Akce, které mají jen jednu etapu, byly 
realizovány všechny. U více etapových akcí byly realizovány ve většině případů přípravné 
etapy (studie využitelnosti, zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení, 
inženýrink a zpracování projektové dokumentace k provedení stavby) nezbytné pro 
provedení vlastní stavby. Na tyto přípravné etapy budou v závislosti na průběhu stavebních 
řízení a finančních možností navazovat v následujících letech realizace stavebních prací.  
 
Schválený rozpočet činil 6 500 tis. Kč. Konečný rozpočet činil 8 382 tis. Kč. Z toho bylo 
proinvestováno 1 376 tis. Kč. Zbývající částka 7 006 tis. Kč je určena pro 
dokončení/pokračování více etapových akcí.  Jedná se o sanaci suterénu v Brně, 
rekonstrukci II. NP v Brně, přestavbu podkroví v Plzni, řešení požárně bezpečnostní situace 
v podzemních garážích na ústředním inspektorátu v Praze, centrální klimatizaci na 
ústředním inspektorátu v Praze, řešení bezpečnosti vstupu do objektu ústředním 
inspektorátu v Praze, rekonstrukci kuchyně v Plzni a sanaci zdiva v Ústí nad Labem.  Z této 
částky činí 2 382 tis. Kč akce, které již byly zahájeny a mají schváleny další etapy své 
realizace. Částka 4 615 tis. Kč jsou zbylé finanční prostředky na agregovaných akcích, které 
budou využity na pokračování již zahájených akcí, které dosud nemají schváleny další 
etapy. Rozdíl 10 tis. Kč je tvořen rozdílem mezi schváleným SMVS a reálnou fakturací na 
jednotlivých realizovaných akcích. 
 
Investice do speciálních přístrojů: 
Ve schváleném rozpočtu bylo plánováno 3 000 tis. Kč. Finanční prostředky nebyly v roce 
2017 čerpány, ale pro Odbor metodiky a podpory kontroly je schválen investiční záměr na 
pořízení dvou kusů spektrálních analyzátorů v hodnotě 2 360 tis. Kč z RP 6122. Nákup však 
bude realizován až v roce 2018. Zbývá tedy ještě 640 tis. Kč, které nebyly využity. 
 
Výdajový účet – věcné výdaje nebyly zcela vyčerpány.  
 
Výdajový účet věcných výdajů nebyl vyčerpán o 26 255 tis. Kč.  
 
V rozpočtu byl plánováno výrazné navýšení výdajů na nákup osobních ochranných 
pracovních pomůcek - ochranné zimní pracovní obuvi (5132), které vyplynulo z výsledku 
kolektivního vyjednávání resp. uzavřené kolektivní dohody pro rok 2017. Tyto plánované 
výdaje nebyly spotřebovány v plné výši.  
 
Dále nebyly v plné výši vyčerpány finanční prostředky na pořízení majetku 5137, čerpání 
této položky souvisí s organizačními změnami v rámci ČOI (vznik nových útvarů technické 
kontroly na inspektorátech, vznik nového odboru spotřebitelského poradenství). Část 
potřebného majetku bude pořizována až v roce 2018.  
  
Potřebnou výši finančních prostředků na položky týkající se materiálu (5139 - na objekty, IT 
materiál, vzorkovnice, kancelářské potřeby, tonery aj.) plánujeme na základě průměrné 
potřeby minulých období. Skutečná potřeba se tak v jednotlivých letech liší. Z plánované 
odhadované potřeby finančních prostředků bylo v roce 2017 nedočerpáno 398 tis. Kč. 
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Dále nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky určené pro platby za nákup energií, a 
to zejména z důvodu nutnosti zajištění dostatku finančních prostředků pro zálohování plateb 
a jejich následného vyúčtování (1 467 tis. Kč).  
Také spotřeba PHM, resp. výdaje na pohonné hmoty jsou odhadovány ze 
skutečnosti minulých období. Na čerpání této položky má vliv nejen pohyb ceny PHM, ale i 
spotřeba předtočů odebíraných v rámci kontrolní činnosti. V roce 2017 bylo nedočerpáno 
823 tis. Kč.  
Další nedočerpanou položkou byly úhrady za provoz telefonních, mobilních linek, internetu 
a datových služeb. Tyto výdaje je nutné plánovat s dostatečnou rezervou, zejména s 
ohledem na změny ve smluvních vztazích (viz centrální veřejná zakázka na služby 
mobilních operátorů) a s tím spojených změn ceny za tyto služby. Nedočerpáno v položce 
5162 bylo 625 tis. Kč. 
 
Významnou položku v nedočerpaných výdajích činí konzultační a poradenské služby, kdy 
byly plánovány úhrady za poradenství při přípravě veřejných zakázek, zpracování strategie 
ČOI aj. Nedočerpáno na položce 5166 bylo 489 tis. Kč.   
Na školení a vzdělávání nebylo vyčerpáno 1 055 tis. Kč.  
Na služby pro zpracování dat nebylo vyčerpáno 723 tis. Kč. 
 
Na položce 5169 - služby  nebylo dočerpáno celkem 8 123 tis. Kč. Z toho příspěvek ČOI na 
stravné hrazené pro zaměstnance (5169 00) 471 tis. Kč, za úklid 353 tis. Kč, ostrahu 723 
tis. Kč, ostatní služby výrobní a nevýrobní povahy 858 tis. Kč zde obvykle bývají hrazeny 
poplatky za veletržní stánky oddělení ESC, které v roce 2017 nebyly realizovány v plném 
rozsahu), za úhrady zdravotní péče 167 tis. Kč, za svoz odpadu 200 tis. Kč, za dokumentaci 
a programy 764 tis. Kč, za služby dat z médií 161 tis. Kč. 
Dále nebyly dočerpány prostředky určené na platby za rozbory PHM ve výši 3 376 tis. Kč a 
platby za rozbory ostatních vzorků ve výši 695 tis. Kč. Stravné hrazené za zaměstnance 
nedočerpáno o 119 tis. Kč (toto stravné je třeba uhradit a poté je přeúčtováno jako příspěvek 
zaměstnance na hodnotu stravenky zpět do rozpočtu), dále pak stravné příspěvek FKSP o 
369 tis. Kč (tyto výdaje je vždy nejprve třeba pokrýt z rozpočtu, skutečné výdaje vyplynou 
až z přeúčtování), dále za revize výtahů 100 tis.  
 
Na RP 5171 Opravy a udržování nebylo dočerpáno za opravy vozového parku 252 tis. Kč, 
za opravy objektů 1 305 tis. Kč (plánovanou opravu stoupaček v Ostravě v předpokládané 
výši 2 500 tis. Kč se nepodařilo opět vysoutěžit).  
Na tuzemském cestovném (5173) a zahraničních služebních cestách 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. U těchto položek není možné 
předem přesně odhadnout počet uskutečněných služebních cest. Výši skutečného čerpání 
ovlivňuje kromě kurzu EUR také nutnost zálohování výdajů na zahraniční cesty. 
 
Účastnické poplatky za konference (5176) nebyly letos realizovány v obvyklé výši, a proto 
nebylo dočerpáno 90 tis. Kč. 
 
Významnou nedočerpanou část rozpočtu tvoří také částky za zálohované a následně 
vynulované pokladny (5181 a 5182) ve výši 900 tis. Kč a částky za nespotřebované finanční 
prostředky na anonymních platebních kartách (5189) ve výši 134 tis. Kč. 
 
Nebyly dočerpány finanční prostředky určené na úhradu cen vzorků (5199), které vyhověly 
kontrolám, ani zde není možné přesně určit finanční potřebu (nelze odhadnout, kolik 
kontrolovaných osob svůj nárok na úhradu ceny uplatní). Nedočerpáno bylo 389 tis. Kč. 
 
Zaplacené sankce a úhrady sankcí jiným rozpočtům (5363) nebyly dočerpány ve výši 5 130 
tis. Kč.  
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Mzdové prostředky a pojistné  
 
Celkově bylo za Platy zaměstnanců a ostatní platby za práci provedenou na základě dohod 
mimo pracovní poměr vyplaceno o 2 746 tis. Kč méně oproti konečnému rozpočtu. Nebyla 
čerpána část finančních prostředků určených na platy zaměstnanců v pracovním poměru a 
na platy zaměstnanců ve služebním poměru.  Tyto finanční prostředky by ČOI zapojila jako 
NNV do položky odbytné a odstupné (5024 a 5025), které ve schváleném rozpočtu 2018 
nebyly narozpočtovány, neboť odbytné vypláceno bude.   
 
Částka původně vyčleněná na úhradu náhrad ze soudních sporů a s nimi spojených úroků 

a náhrad řízení nebyla zcela vyčerpána. Z celkové výše očekávaných náhrad (35 331 tis. 

Kč) zbylo nedočerpaných 21 363 tis. Kč. Očekávaná výše náhrad byla rozdělena mezi RP 
5051, 5141, 5192, 5031 a 5032.  Skutečně vyplacené náhrady představovaly v roce 2017 
cca polovinu, její výše závisí na ukončení soudních sporů a nabytí právní moci rozsudků. 
Vzhledem k tomu, že všechny soudní spory nebyly v roce 2017 ukončeny, narůstají i nadále 
úroky z dosud nevyplacených náhrad, což zvyšuje zbývající očekávanou výši náhrad na cca 
26 000 tis. Kč. Proto ČOI plánuje doplnit ze zbylých finančních prostředků rezervu určenou 
na výplatu náhrad ze soudních sporů a výdajů s nimi spojených na tuto očekávanou výši. 
Toto umožní i nadále včasné proplácení náhrad bez nutnosti refundací ze strany MPO. 
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XVI.   Porovnání čerpání v jednotlivých měsících,  
čtvrtletích roku 2017 včetně komentáře  
 

 

 Čerpání rozpočtu celkové včetně investic 
měsíční (čtvrtletní) 2017  

 Z toho čerpání rozpočtu 2017 - 
kapitálové výdaje      

         

         

 leden            3 624 711,47 Kč    leden 0,00  

 únor          24 528 998,43 Kč    únor 0,00  

 březen          23 748 213,47 Kč    březen 139 271,00  

 1.Q 2016          51 901 923,37 Kč    1. Q 2016 139 271,00  

 duben          31 253 936,11 Kč    duben 347 028,00  

 květen          29 325 585,22 Kč    květen 49 875,00  

 červen          30 746 261,72 Kč    červen 1 134 828,59  

 2.Q 2016          91 325 783,05 Kč    2. Q 2016 1 531 731,59  

 červenec          38 217 930,72 Kč    červenec 323 855,00  

 srpen          27 711 835,66 Kč    srpen 0,00  

 září          25 144 666,32 Kč    září 874 626,00  

 3.Q 2016          91 074 432,70 Kč    3. Q 2016 1 198 481,00  

 říjen          30 028 906,57 Kč    říjen 74 954,00  

 listopad          31 243 498,48 Kč    listopad 2 845 989,00  

 prosinec          73 704 291,42 Kč    prosinec 1 666 009,00  

 4.Q 2016       134 976 696,47 Kč    4. Q 2016 4 586 952,00  

 Celkem 2016     369 278 835,59 Kč    Celkem 2016 7 456 435,59  

         
Čerpání rozpočtu celkové včetně investic měsíční (čtvrtletní) 2017: 
 
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 a nejsou zapojeny NNV. 
Rozpočet je rozepsán cca v průběhu měsíce ledna a v únoru dochází k zapojení 
nespotřebovaných nároků. Teprve poté je schválen plán veřejných zakázek a dochází k 
zahájení soutěžení plánovaných akcí. Podle výše finančních prostředků a vyhodnocení priorit 
je stanoveno, které akce a nákupy budou skutečně realizovány.  Průběžně jsou čerpány platby 
za energie - forma zálohových plateb, kdy teprve v závěru roku dochází k vyúčtování. 
 
Ve druhém čtvrtletí již probíhají veřejné zakázky, je dokončována jejich realizace, uzavírány 
smluvní vztahy a probíhá plnění. V tomto období jsou vypláceny i náhrady ze soudních sporů.  
 
Ve třetím čtvrtletí jsou realizovány další akce, jsou fakturována plnění z ukončených veřejných 
zakázek. 
 
V posledním čtvrtletí jsou pak fakturovány zbylé dokončené veřejné zakázky. Dále se zde 
projevuje úhrada výplat za 4 měsíce (září, říjen, listopad, prosinec) a rovněž navýšení objemu 
mezd. 
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Z toho čerpání rozpočtu - kapitálové výdaje 2017: 
 
Čerpání kapitálových prostředků není rovnoměrné.  V začátku roku není čerpání realizováno, 
teprve po schválení plánu veřejných zakázek jsou zahájena výběrová řízení, která jsou časově 
náročná. Ve druhém čtvrtletí byla realizována část investičních akcí, u kterých se podařilo 
vysoutěžit dodavatele. Realizace některých zahájených akcí může proběhnout teprve po 
zapojení NNV. 
 
Další výběrová řízení, zejména na IT zakázky, probíhala ve 2. a 3. čtvrtletí. Protože dokončení 
akcí v roce 2017 nebylo reálné, budou akce dokončeny na základě připravených SMVS v roce 
2018. 
 
Ve 4. kvartále byly v rámci centrální veřejné zakázky MPO pořízeny služební osobní vozy. 
 
Velká část investičních výdajů se týká investic do budov, kde u kterých byly v roce 2017 
dokončeny přípravné etapy. V těchto akcích bude ČOI pokračovat v roce 2018. 


