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I.
Česká obchodní inspekce
Česká obchodní inspekce (dále též jen „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 2018 zaměřena zejména 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
pohonných hmotách, 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 2018 ČOI dozorovala zejména dodržování:


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



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. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek



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



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

-

zákona č. 477/2001 Sb., o obalech



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



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. 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



přímo účinného nařízení EP a R (EU) 305/2011, kterým se stanoví harmonizované
podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady
89/106/EHS
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přímo účinného nařízení EP a R (EU) 1007/2011, o názvech textilních vláken a
souvisejícím označování materiálového složení textilních výrobků a o zrušení směrnice
Rady 73/44/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 96/73/ES a 2008/121/ES



přímo účinného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních
ochranných prostředcích a o zrušení směrnice Rady 89/686/EHS



přímo účinného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/426 o spotřebičích
plynných paliv a o zrušení směrnice Rady 2009/142/ES



dalších právních předpisů náležejících do její dozorové působnosti.

Nejdůležitějšími právní předpisy upravující procesní postup ČOI jsou:


zákon č. 255/2012 Sb., o 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 Programu dozoru nad trhem pro rok 2018.
Program dozoru nad trhem 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,
které jsou stále aktuálním tématem. 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, které jsou z hlediska jejich uživatelů trvale předmětem zájmu ČOI. Dále byly
předmětem kontroly například stavební výrobky, elektrické spotřebiče, prostředky lidové zábavy,
osobní ochranné prostředky, spotřebiče plynných paliv, pyrotechnické výrobky a další výrobky,
které mohou ve zvýšení míře ohrozit oprávněný zájem.
Mimo program dozoru nad trhem se ČOI se v průběhu roku 2018 zúčastnila, spolu s dalšími
dozorovými orgány, mimořádné celorepublikové kontrolní akce HAD (hazard, alkohol a děti),
která byla zaměřena na ověření dodržování právních předpisů upravujících provozování
hazardních her, prodej alkoholických nápojů, tabákových výrobků a kuřáckých pomůcek. ČOI
se v rámci této akce zaměřila především na dodržování zákazu prodeje alkoholických nápojů a
tabákových výrobků osobám mladším 18 let. Mimo program dozoru nad trhem byly kromě výše
uvedené mimořádné kontrolní akce HAD realizovány další tři mimořádné kontrolní akce. Jednalo
se o kontrolní akci zaměřenou na prodej rádiových zařízení krátkého dosahu – WLAN, kontrolní
akci zaměřenou na nabídku a poskytování služeb souvisejících s uzavíráním smluv o dodávkách
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energií, kterou ČOI realizovala z vlastní iniciativy a kontrolní akci změřenou na nabídku a prodej
vánočních řetězů.
Environmentální problematika byla obsažena v projektech týkajících se plnění požadavků
zákona o ovzduší a zákona o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot.
ČOI v roce 2018 provedla celkem 29 345 kontrol, z nichž ve 46,15 % (13 543 kontrol) byly
zjištěny nedostatky. V rámci provedených kontrol bylo při 27 235 kontrolách ověřováno
dodržování zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele a nedostatky byly zjištěny v 11 184
případech tj. 41,06 %. Dodržování zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na
výrobky bylo ověřováno při 5 039 kontrolách, při kterých byly zjištěny nedostatky v 1 619
případech tj. 32,13 %. Dodržování zákona č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených
výrobků při jejich dodávání na trh bylo ověřováno při 1 279 kontrolách a nedostatky byly zjištěny
v 299 případech tj. 23,38 %. Při 1 606 kontrolách pak bylo ověřováno dodržování zákona č.
102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků. Nedostatky byly zjištěny ve 116 případech,
tj. 7,22 %. Celkový počet pokut, které v roce 2018 nabyly právní moci, byl 13 830. Hodnota
těchto pokut dosáhla 140 314 500,- Kč.
V roce 2018 bylo přijato celkem 19 489 podání. Z toho počtu bylo jako oprávněná nebo částečně
oprávněná vyhodnoceno 1 235 podání, tedy 6,34 %.
V roce 2018 bylo posuzováno celkem, mimo pohonné hmoty, 241 vzorků výrobků, z nichž
k 31. 12. 2018 bylo vyhodnoceno 114 jako nevyhovujících legislativním požadavkům a 32
odebraných a zkoušených vzorků výrobků jako vyhovujících legislativním požadavkům. 95
vzorků je dosud ve zkušebnách nebo probíhá posouzení v rámci inspektorátů.
V rámci kontroly jakosti pohonných hmot pak bylo odebráno celkem 2 645 vzorků pohonných
hmot (automobilových benzinů, motorové nafty, LPG, CNG, Etanolu E85). Vzorky směsného
paliva a FAME se v roce 2018 vzhledem k vývoji na trhu s pohonnými hmotami nepodařilo
odebrat. Jakostním požadavkům stanoveným příslušnými technickými normami nevyhovělo
celkem 28 vzorků, což představuje cca 1,1 % 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 2018 23 návrhů oznámení o nebezpečných spotřebitelských
výrobcích (dále jen „notifikací“). Z tohoto počtu bylo navrženo 17 notifikací podle čl. 12 GPSD
(vážné riziko), 4 notifikace pro informaci (vážné riziko, ale s nedostatečnou identifikací
oznamovaného výrobku), a 2 notifikace podle čl. 11 GPSD (jiné než vážné riziko). Evropská
komise v roce 2018 vydala celkem 2 024 notifikací podle čl. 12 GPSD. Z tohoto počtu notifikací
bylo ČOI od MPO adresováno celkem 1 093 notifikací podle čl. 12 GPSD. ČOI se také
prezentovala v rámci návštěvy delegace z Evropské komise na Ministerstvu průmyslu a obchodu
České republiky, která byla zaměřena na fungování vnitrostátní sítě RAPEX.
V rámci evropské spolupráce se v roce 2018 ČOI zapojila do 10 dozorových výrobkových
projektů, z toho 7 projektů (prostředky péče o dítě - dětské nosítka a postýlky, plastové hračky,
elektrické hračky, ruční nářadí II. - kotoučové pily, elektrické spotřebiče I. - mixéry, ruční šlehače
a topinkovače, elektrické spotřebiče II. - prostředky péče o vlasy, zařízení dětských hřišť)
zaměřených zejména na bezpečnost výrobků, bylo koordinováno evropským sdružením
PROSAFE a spolufinancováno Evropskou komisí. V rámci administrativní spolupráce
dozorových orgánů se ČOI účastnila 2 projektů. První projekt byl zaměřen na dodržování
požadavků na přenositelné plynové ohřívače, které spadají pod směrnicí/nařízení o spotřebičích
plynných paliv, jenž byl organizován pracovní skupinou ADCO GAR. Druhý projekt byl zaměřen
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na rušení meteorologických radarů zařízeními WLAN, která spadají pod směrnici týkající se
dodávání rádiových zařízení na trh, jenž byl organizován pracovní skupinou ADCO RED. ČOI
se také poprvé účastnila mezinárodního dozorového projektu se Spojenými státy americkými
(EU-USA – Vánoční zboží), kdy se zaměřila na vánoční světelné řetězy.
ČOI i v roce 2018 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 14. zasedání pracovní
skupiny pro administrativní spolupráci dozorových orgánů pod nařízením o spotřebičích
plynných paliv (ADCO GAR), které se konalo v Praze.
V rámci spolupráce na základě nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 o
spolupráci mezi vnitrostátními orgány příslušnými pro vymáhání dodržování zákonů na ochranu
zájmů spotřebitele obdržela ČOI v roce 2018 4 žádosti o donucovací opatření z jiných členských
států EU (dva případy ze Slovenska a po jednom z Polska a ze Slovinska). V roce 2018 ČOI
žádala o spolupráci celkem osmkrát, z toho sedmkrát byla zaslána žádost o donucovací opatření
(třikrát na Slovensko, jedenkrát do Slovinska, do Dánska, do Lucemburska a do Polska) a jednou
žádost o informace (do Bulharska). ČOI se zapojila též do kontrolní akce SWEEP, tato akce byla
v roce 2018 zaměřena na informace o cenách, v rámci této akce bylo zkontrolováno přes 20
internetových obchodů. Zástupci ČOI se zúčastnili též jednání e-enforcement group (skupiny
zaměřené na problematiku internetového obchodování), konference věnované připravované
legislativě v oblasti ochrany spotřebitele, která se konala v Sofii, a workshopu týkajícího se
spolupráce s donucovacími orgány a s Europolem v boji proti pastem předplatného a
mezinárodního týdne bezpečnosti výrobků.
V souvislosti se zákonnými povinnostmi ČOI k provádění mimosoudního řešení spotřebitelských
sporů a poskytování poradenských a informačních služeb ČOI v roce 2018 vyřizovala 3582
návrhů na mimosoudní řešení spotřebitelských sporů a 12 734 dotazů a oznámení. V rámci
oddělení poradensko - informačních služeb bylo zajištěno poskytnutí více než 25 600
telefonických konzultací. Na 2000 spotřebitelů pak využilo možnosti osobní konzultace na
jednom z pracovišť ČOI v rámci sídel inspektorátů.
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 2018 zaznamenalo české ESC celkově 2849 kontaktů se spotřebiteli, což znamená
155% nárůst počtu oproti roku 2016 a 74% nárůst ve srovnání s předchozím rokem, přičemž
zaznamenalo o 90 % víc 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 1075. 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, šíření brožur týkajících se práv spotřebitelů při nákupu zboží či
využívání služeb v zahraničí, při nákupu online, 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 2018 byly stanoveny stejně jako v roce 2017, a to na částku 53 000 tis. Kč.
Tato částka byla překročena o 64 105 tis. Kč, to znamená, že celkové příjmy činily 117 106
tis. Kč a tudíž byly příjmy splněny na 220,95% konečného rozpočtu. Porovnání s rokem
2017 není relevantní, protože v roce 2017 došlo k navýšení plánovaných příjmů
rozpočtovým opatřením MPO, ale v roce 2018 nikoliv.
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 111 636 tis. Kč
(RP 2212), což je o 46 308 tis. více než v roce 2017 (65 328 tis. Kč).
Další významnou položku příjmové části rozpočtu představovaly ostatní nedaňové příjmy
(2324), zejména pak příjmy za náhrady nákladů řízení ve smyslu ust. § 79 odst. 8 správního
řádu, příjmy jako náhrady za přefakturované náklady rozborů vzorků výrobků, které
neodpovídaly požadované jakosti a náhrady za zničená falza ve výši 3 369 tis., což
představuje ve srovnání s rokem 2017 (6 731 tis. Kč) pokles o 3 362 tis. Kč.
Příjmy z pronájmu majetku (RP 2132 0) činily 308 tis. Kč, což je více než v roce 2017 (297
tis. Kč). Daňové příjmy (RP 1361) činily 39 tis. Kč, což je více než v roce 2017 (19 tis. Kč).
Příjmy z prodeje investičního majetku (RP 3113) činily 166 tis. Kč, což je méně než v roce
2017 (179 tis. Kč).
Z rezervního fondu bylo v roce 2018 zapojeno přes příjmy do rozpočtu 1 232 tis. Kč.
Podrobnější údaje k plnění příjmů jsou v následující tabulce.
Příjmy k 31. 12. 2018 v Kč
Súč
222

Pol.

Aúč

1361

Popis
daňové příjmy

rozpočet

roční

%

upravený

plnění

plnění

0,00

39 283,00

0,00

39 283,00

780 000,00

2 144,00

780 000,00

2 144,00

550 000,00

307 977,43

550 000,00

307 977,43

1361

celkem

2111

1

2111

celkem

2132

0

2132

celkem

222

2141

0

příjmy z úroků

20 000,00

0

222

2141

celkem příjmy z úroků

20 000,00

0

21

celkem

příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým
vztahem

1 350 000,00

349 404,43

222

2212

0

přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení

222

2212

1

přijaté sankční platby-pokuty ve správním řízení

0,00

43 767,73

0,00%

222

2212

9

Sankční platby – pokuty ve spr. Řízení neurčené

0,00

288 400,00

0,00%

221

celkem sankční platby přijaté od jiných subjektů

222

222

příjmy za poskytnutí informací

příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a částí
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0,00 %

0,27 %

56,00 %

0,00 %
25,88 %

43 650 000,00 111 635 743,61 255,75%

43 650 000,00 111 967 911,34 256,51 %

222

22 200,00

celkem příjmy z prodeje krátkodobého a dlouhodobého majetku

0,00

22 200,00

0,00%

2322

0

přijaté pojistné náhrady

0,00

4 100,00

0,00%

2322

celkem přijaté pojistné náhrady

0,00

4 100,00

0,00%

222

2324

0

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-předchozí roky

8 000 000,00

1 785 912,73

22,32 %

222

2324

1

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-refundace rozborů

0,00

745 697,30

0,00%

222

2324

2

0,00

497 000,00

0,00%

222

2324

3

0,00

282 045,21

0,00%

222

2324

4

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady- škody

0,00

600,40

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

3 311 255,64

41,40 %

222

2328

0

neidentifikované příjmy

0,00

40 048,00

0,00%

222

2328

1

neidentifikované příjmy - účet 3754

0,00

0,00

0,00%

2328

celkem neidentifikované příjmy

0,00

40 048,00

0,00%

222

2329

0

j.n. ostatní nedaňové příjmy-jistoty

0,00

0,00

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

13 336,00

0,00%

2329

celkem ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené

0,00

13 336,00

0,00%

23

celkem

příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové
příjmy

8 000 000,00

3 390 939,64

42,39%

3113

1

příjmy z prodeje ostatního hmotného dlouhodobého majetku

0,00

165 600,00

0,00%

3113

celkem příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého hmotného majetku

0,00

165 600,00

0,00%

31

celkem kapitálové příjmy

0,00

165 600,00

0,00%

4132

0

0,00

0,00

0,00%

4132

celkem převody ostatních vlastních fondů

0,00

0,00

0,00%

4135

1

0,00

1 231 811,00

0,00%

4135

celkem převody z rezervních fondů OSS

0,00

1 231 811,00

0,00%

0,00

1 231 811,00

0,00%

222

222

222

0

2310

41

příjmy z prodeje neinvestičního majetku

0,00%

0,00

222

2310

přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-náhrady nákladů
řízení - § 79 odst. 8 zák. č. 500/2004 Sb.
přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady-zničené zboží,
skladované zboží

převody z ostatních vlastních fondů - (cz-6ol5)

převody z fondu organizačních složek státu

neinvestiční přijaté transfery

Celkem

53 000 000,00 117 105 666,41 220,95 %
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III.
Vyhodnocení efektivnosti neinvestičních a investičních
výdajů k upravenému rozpočtu 2018 a ke skutečnosti
roku 2018
Schválený rozpočet výdajů pro rok 2018 byl stanoven ve výši 411 096 tis. Kč, což činí o
23 406 tis. Kč více než v roce 2017 (387 690 tis. Kč). Z toho věcné výdaje činily 111 308 tis.
Kč (to je o 1 309 tis. Kč více než v roce 2017, kdy činily 109 999 tis. Kč) a investiční výdaje
činily 11 850 tis. Kč (což je o 6 700 tis. Kč méně než v roce 2017, kdy činily 18 550 tis. Kč).
Konečný rozpočet byl ve výši 478 992 tis. Kč (to je o 87 510 tis. Kč více než v roce 2017,
kdy činil 391 482 tis. Kč), přičemž čerpáno bylo 376 125 tis. Kč tj. 78,52% konečného
rozpočtu (to je o 6 847 tis. Kč více než v roce 2017, kdy bylo čerpáno 369 278 tis. Kč).
V roce 2018 ČOI na účet rezervního fondu organizace obdržela 3 234 tis. Kč. V roce 2018
byly čerpány finanční prostředky ve výši 1 230 tis. Kč (podrobnější informace o RF je
uvedena v části XIV).
NNV byly zapojeny do rozpočtu v celkové výši 67 895 tis. Kč (což je o 23 343 tis. více než
v roce 2017, kdy bylo zapojeno 44 552 tis. Kč). Celkem bylo vyčerpáno 37 803 tis. Kč ze
zapojených NNV.
Mzdové prostředky byly čerpány celkem ve výši 208 765 tis. Kč (v roce 2017 to bylo
207 076 tis. Kč). Zvýšení činí vládou schválený nárůst tarifů platů. Z toho upravený rozpočet
na platy zaměstnanců v pracovním poměru (RP 5011) byl stanoven ve výši 7 899 tis. Kč (v
roce 2017 činil 8 256 tis.), a po zapojení NNV činil konečný rozpočet 9 687 tis. Kč (v roce
2017 činil 10 390 tis. Kč). Skutečné čerpání na platy těchto zaměstnanců činilo 9 194 tis.
Kč (v roce 2017 činilo 8 603 tis. Kč).
Upravený rozpočet na platy státních zaměstnanců (RP 5013) byl stanoven ve výši 200 494
tis. Kč (v roce 2017 činil 181 769 tis. Kč). V průběhu roku došlo k přesunu 1 100 tis. Kč z RP
5011 do RP 5013. Konečný rozpočet na RP 5013 tak činil 201 540 tis. Kč. Skutečné čerpání
na platy státních zaměstnanců činilo 199 571 tis. Kč (v roce 2017 činilo 180 722 tis. Kč).
Pro ostatní platby za provedenou práci (OOV RP 5021) byl upravený rozpočet ve výši 2 597
tis. Kč (v roce 2017 činil 2 890 tis. Kč). V průběhu roku byla tato RP navýšena o NNV ve
výši 46 tis. Kč a prostředky z rezervního fondu ve výši 1 000 tis. Kč. Vykázané čerpání bylo
ve výši 3 336 tis. Kč (v roce 2017 činilo 2 843 tis. Kč)
Odstupné v roce 2018 vyplaceno nebylo.
Na Odbytném bylo v roce 2018 vyplaceno 779 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 1 914 tis. Kč).
Tato položka nebyla původně ve schváleném rozpočtu rozpočtována, a proto byla posílena
přesunem z OON (5021).
Konečný rozpočet věcných výdajů byl stanoven ve výši 134 636 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 119 198
tis. Kč), přičemž skutečné čerpání činilo 74 999 tis. Kč (v roce 2017 činilo 88 299 tis. Kč). Čerpání
věcných výdajů tak činilo 55,71 % ke konečnému rozpočtu.
Za náhrady z pracovně právních soudních sporů, včetně příslušenství z minulých let, bylo
v roce 2018 z položek 5051, 5141, 5192, 5031 a 5032 vyplaceno 7 433 tis. Kč (v roce 2017
bylo 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 předchozích let. Odhad celkové výše náhrad ze soudních sporů, kterou bude
v následujícím období ještě třeba vyplatit, představuje částku cca 30 000 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.
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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. Ve schválených rozpočtech
nejsou na příslušných rozpočtových položkách potřebné finanční prostředky, proto ČOI
opětovně využije zapojení NNV z roku 2018 tak, aby nebylo třeba požadovat refundace
těchto náhrad od MPO.
Na nákup majetku celkem a materiálu celkem (RP 513x) bylo čerpáno 63,04 %
upraveného rozpočtu. Konečný rozpočet byl ve výši 13 612 tis. Kč (v roce 2017 činil 17 204
tis. Kč), skutečné čerpání ve výši 7 655 tis. Kč. Oproti roku 2017 (15 858 tis. Kč) došlo na
tomto seskupení položek k poklesu čerpání o 8 203 tis. Kč.
Z toho na nákup ochranných pomůcek (dle interního předpisu ČOI) bylo čerpáno 68 tis. Kč
(v roce 2017 to bylo 309 tis. Kč), jednalo se např. o montérky, pracovní obuv a rukavice.
Na knihy, učební pomůcky a tiskoviny bylo vydáno celkem 163 tis. Kč (v roce 2017 to bylo
143 tis. Kč).
Drobný dlouhodobý majetek (RP 5137) byl pořízen v hodnotě 5 423 tis. Kč (v roce 2017 to
bylo 13 144 tis. Kč). Jednalo se o majetek v hodnotě od 300 Kč do 40 000 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.
V letošním roce byla pořízena pouze část hardwarového vybavení v rámci pravidelné
obnovy (stolní PC monitory, tiskárny, notebooky, aj.), ani mobilní telefony. Došlo však
k pořízení tokenů pro všechny pracovníky ČOI v souladu se zákonem o kybernetické
bezpečnosti a nařízením Eidas a dále bylo nakupeno 46 ks multifunkčních tiskáren a 35 ks
monitorů.
Nákup materiálu jinde nezařazeného byl uskutečněn ve výši 1 908 tis. Kč. V roce 2017
to bylo 2 260 tis. Kč, což představuje pokles o 352 tis. Kč. Jedná se zejména o výdaje na
nákup kancelářských potřeb a materiálu (679 tis. Kč), materiálu pro služební auta (65 tis.
Kč), vzorkovnic (278 tis. Kč), dále pak úklidových prostředků, nádobí, drobného materiálu
pro údržbu objektů (422 tis. Kč), tonerů (349 tis. Kč) a IT materiálu (73 tis. Kč).
Úroky a ostatní finanční výdaje (514x) činily v roce 2018 celkem 2 172 tis. Kč (v roce
2017 celkem 4 569 tis. Kč). Jednalo se zejména o úroky k náhradám platů ze soudních
sporů. Kurzové ztráty činily 46 tis. Kč (v roce 2017 činily 66 tis. Kč).
Nákup vody, paliv a energie - zde byl upravený rozpočet stanoven ve výši 4 580 tis. Kč (v
roce 2017 byl 4 238 tis. Kč), přičemž skutečné čerpání činilo 2 860 tis. Kč. Oproti roku 2017
(2 769 tis. Kč) došlo k navýšení o 91 tis. Kč. Za vodu bylo vyčerpáno 332 tis. Kč (v roce
2017 to bylo 270 tis. Kč), za teplo 1 240 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 1 248 tis. Kč), za plyn
444 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 419 tis. Kč) a za elektrickou energii 844 tis. Kč (v roce 2017
to bylo 831 tis. Kč). Již nyní pracujeme s informací, kterou jsme obdrželi od MPO, že v roce
2019 dojde ke skokovému nárůstu cen energií, které zohledníme v rozpočtu roku 2019.
Pohonné hmoty a maziva (5156) byly v roce 2018 čerpány ve výši 1 513 tis. Oproti roku
2017, kde tyto náklady činily 1 576 tis. Kč, to představuje úsporu ve výši 63 tis. Kč. Pokles
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 92,52 %. Celková výše
upraveného rozpočtu byla 49 911 tis. Kč (v roce 2017 činila 59 367 tis. Kč), konečný
rozpočet byl ve výši 68 679 tis. Kč (v roce 2017 byl 59 367 tis. Kč) a čerpání bylo ve výši
46 178 tis. Kč (v roce 2017 činilo 47 913 tis. Kč). Došlo tedy k mírnému poklesu v čerpání
položek služeb.
Služby pošt činily 599 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 587 tis. Kč). Služby telekomunikací a
radiokomunikací činily 2 683 tis. Kč (v roce 2017 činily 2 099 tis. Kč), z těchto služeb činily
výdaje na pevné linky 224 tis. Kč (v roce 2017 činily 187 tis. Kč), na internet 967 tis. Kč (v
roce 2017 to bylo 932 tis. Kč), na mobily 1 200 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 909 tis. Kč).
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Služby peněžních ústavů nebyly čerpány (v roce 2017 bylo čerpáno1 080 tis. Kč). Pojistné
na rok 2018 uhradila ČOI na základě obdrženého daňového dokladu již v prosinci 2017.
Na nájemné bylo vynaloženo celkem 1 478 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 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 (komerční pronájem).
Na konzultační, poradenské a právní služby bylo ve sledovaném roce vydáno 398 tis. Kč (v
roce 2017 to bylo 284 tis. Kč). Jednalo se zejména o konzultace v rámci auditu účetní
závěrky, konzultace právní a dále pak pravidelné konzultace k ekonomickému systému EIS
JASU.
Na školení a vzdělávání zaměstnanců (RP 5167) bylo v roce 2018 vynaloženo celkem
1 846 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 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 6 725 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 6 758 tis. Kč).
V této částce jsou obsaženy jak služby související se SW (paušální poplatky za podporu
provozovaných SW – ASSET, OKBASE, EIS JASU, Mercurius, GINIS, ASPI, VARONIS,
SYMANTEC, AUDITPRO, WEBOVÉ STRÁNKY, CARBON BLACK), 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 2018 celkem 31 714 tis.
Kč (v roce 2017 to bylo 34 206 tis. Kč). Z toho na stravování zaměstnanců bylo čerpáno
2 334 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 2 276 tis. Kč), na úklid 749 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 718
tis. Kč), na ostrahu 1 249 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 791 tis. Kč), na služby výrobní a
nevýrobní povahy 1 379 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 1 031 tis. Kč), na zničení falz 14 tis. Kč,
na data z médií a elektronické normy 614 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 500 tis. Kč), na
zdravotní péči 157 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 174 tis. Kč), na revize v objektech 315 tis. Kč
(v roce 2017 to bylo 211 tis. Kč), na odvoz odpadu 690 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 618 tis.
Kč). Čerpání na této položce v sobě zahrnuje také paušální platby za služby v nových
prostorách Inspektorátu pro Královéhradecký a Pardubický kraj. Na platby za rozbory
vzorků PHM bylo vynaloženo 23 000 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 24 623 tis. Kč), na platby
ostatních rozborů 3 900 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 2 303 tis. Kč), na poplatky za TV a
rozhlas 9 tis. Kč, na servis výtahů 25 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 172 tis. Kč), na technické
prohlídky osobních aut 39 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 33 tis. Kč), na ostatní poplatky k CCS
kartám (5169 23) 16 tis. Kč.
Pro ostatní nákupy (517x) byl konečný rozpočet ve výši 18 426 tis. Kč (v roce 2017 to bylo
17 647 tis. Kč), čerpání činilo 11 684 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 13 289 tis. Kč).
Celkem na opravy a údržbu objektů (5171 10) bylo vynaloženo 5 824 tis. Kč (v roce 2017
to bylo 6 462 tis. Kč). Největší položku činila oprava fasády na budově RI v Brně (1 290 tis.
Kč), dále pak opravy sociálního zařízení v budově ÚI v Praze (628 tis. Kč), oprava schodiště
v budově RI v Brně (349 tis. Kč), oprava kanalizace v budově RI v Ostravě (580 tis. Kč),
výměny podlahových krytin v budově ÚI v Praze (900 tis. Kč), sanace omítek v budově RI
v Plzni (224 tis. Kč), výměna podlahových krytin v budově RI v Brně (200 tis. Kč), oprava
světlíku v budově ÚI v Praze (194 tis. Kč), malířské práce v budově RI Ústí nad Labem (132
tis. Kč), dále pak opravy střechy, elektromontážní práce, opravy osvětlení, malířské práce
v prostorách ostatních inspektorátů aj.
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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 80 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 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 329 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 642 tis.
Kč).
Na programové vybavení (5172) bylo čerpáno cca 20 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 1 013
tis. Kč).
Za náklady vnějšího řízení, tedy „útratenky“ nutné pro výkon činnosti inspektorů v terénu, bylo
vynaloženo 183 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 168 tis. Kč).
Upravený i konečný rozpočet výdajů na cestovné tuzemské i zahraniční (5173) byl stanoven ve
výši 5 961 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 6 854 tis. Kč (bez útratenek), celkové čerpání v roce 2018
bylo ve výši 4 386 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 4 430 tis. Kč bez útratenek). Z toho činilo
tuzemské cestovné 3 611 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 3 457 tis. Kč) a zahraniční cestovné
včetně pojištění činilo 764 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 973 tis. Kč).
Výdaje na pohoštění byly čerpány na 97,76 % upraveného rozpočtu a celkově v roce 2018
bylo čerpáno 385 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 371 tis. Kč). Dary v roce 2018 byly čerpány ve
výši 18 tis. Kč.
Účastnické poplatky na konference byly čerpány v částce 41 tis. Kč.
Výdaje související s neinvestičními nákupy (5199) dosáhly v roce 2018 výše 693 tis. Kč
(v roce 2017 to bylo 563 tis. Kč) a byly čerpány na 51,26 % 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 1 027 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 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 73 tis. Kč (v roce 2017 to bylo 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 2018 (5424) vyplaceny ve výši 1 118 tis. Kč (v
roce 2017 činily 925 tis. Kč).
Zdůvodnění nevyčerpaných prostředků je uvedeno v části XV.
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Rozpočet výdajů pro rok 2018
k 32.12.2018 Final

schválený

rozpočet

konečný

celkové

rozpočet

po změnách

rozpočet

v Kč

v Kč

v Kč

čerpání

čerpání
k
upravenému

čerpání
ke
konečnému

rozpočtu

rozpočtu

rozpočtu

v Kč

v%

v%

Nedaňové a kapitálové příjmy
136 - Příjmy daňové

0,00

0,00

0,00

39 283,00

0,00%

211 - Příjmy z vlastní činnosti

780 000,00

780 000,00

780 000,00

2 144,00

0,00%

0,27%

213 - Příjmy z pronájmu majetku

550 000,00

550 000,00

550 000,00

307 977,43

56,00%

56,00%

214 - Příjmy z úroků

20 000,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00%

0,00%

43 650 000,00

43 650 000,00

43 650 000,00

111 967 911,34

256,51%

256,51%

0,00

0,00

0,00

22 200,00

0,00%

0,00%

8 000 000,00

8 000 000,00

8 000 000,00

3 368 739,64

42,11%

42,11%

311 - Příjmy z prodeje investičního majetku

0,00

0,00

0,00

165 600,00

0,00%

0,00%

413- Převody z vlastních fondů

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

4135 - IK 2504601

0,00

0,00

0,00

1 231 811,00

0,00%

0,00%

53 000 000,00

53 000 000,00

53 000 000,00

117 105 666,41

220,95%

220,95%

211 769 030,00

211 769 030,00

215 649 890,00

212 880 272,00

100,52%

98,72%

8 999 262,00

7 899 262,00

7 899 262,00

7 406 862,00

93,77%

93,77%

5011 Platy IK 2509000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5011 Platy IK 41 00000

0,00

0,00

1 787 292,00

1 787 292,00

0,00%

100,00%

199 393 606,00

200 493 606,00

200 493 606,00

198 524 142,00

99,02%

99,02%

5013 platy IK 2509000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5013 platy IK 41 00000

0,00

0,00

1 046 842,00

1 046 842,00

0,00%

100,00%

221 - Přijaté sankční platby
231 - Příjmy z prodeje neinvest. majetku
232 - Ostatní nedaňové příjmy

Příjmy celkem

0,00%

Běžné výdaje
501 - 2 Platy zaměstnanců a ostatní platby za
pr.práci
z toho 5011 Platy zaměstnanců

5013 Platy státních zaměstnanců

3 376 162,00

2 597 002,00

2 597 002,00

2 289 248,00

88,15%

88,15%

5021 Ostatní os. Výdaje IK 41 00000

0,00

0,00

46 726,00

46 726,00

0,00%

100,00%

5021 Ostatní os. Výdaje IK 2509000

5021 Ostatní osobní výdaje

0,00

0,00

1 000 000,00

1 000 000,00

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

0,00

779 160,00

779 160,00

779 160,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

3 376 162,00

2 597 002,00

2 597 002,00

2 289 248,00

88,15%

88,15%

5051 Náhrady mezd

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5051 Náhrady mezd IK 41 00000
503 Povinné pojistné placené
zaměstnavatelem

0,00

0,00

20 923 172,52

3 597 194,00

0,00%

17,19%

72 001 471,00

72 001 471,00

76 001 471,00

72 760 298,00

101,05%

95,74%

z toho 5031 Pojistné na sociální zabezpečení

52 942 259,00

52 942 259,00

52 942 259,00

52 942 259,00

100,00%

100,00%

5031 Pojistné na soc. zab. IK 2509000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5031 Pojistné na soc. zab. IK 41 00000

0,00

0,00

3 000 000,00

455 214,00

0,00%

15,17%
100,00%

5025 Odbytné IK 41 00000
502 mezisoučet celkem

19 059 212,00

19 059 212,00

19 059 212,00

19 059 212,00

100,00%

5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 2509000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5032 Pojistné na zdrav. Poj. IK 41 00000

0,00

0,00

1 000 000,00

303 613,00

0,00%

30,36%

283 770 501,00

283 770 501,00

312 574 533,52

289 237 764,00

101,93%

92,53%

7 942 000,00

12 144 221,24

13 611 508,24

7 655 405,04

63,04%

56,24%

0,00

93 055,00

93 055,00

93 055,00

100,00%

100,00%

5032 Pojistné na zdravotní pojištění

50 celkem
513 - Nákup materiálu
5123 TZ nehmotného DHM a DDHM
z toho 5132 Ochranné pomůcky
5136 Knihy, učební pomůcky a tisk
5136 Knihy,učební pomůcky IK 2509000
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek IK 41
00000
5137 Drobný dlouhodobý hmotný majetek IK
2509000

70 000,00

155 088,00

155 088,00

67 900,98

43,78%

43,78%

653 000,00

198 791,60

198 791,60

163 116,00

82,05%

82,05%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5 000 000,00

8 642 683,22

8 642 683,22

3 991 053,13

46,18%

46,18%

0,00

0,00

1 251 688,00

1 251 688,00

0,00%

100,00%

0,00

0,00

180 599,00

180 599,00

0,00%

100,00%
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5139 Nákup materiálu j.n.
5139 Nákup materiálu j.n. IK 2509000
514 - Úroky a ost.fin.výdaje-5142
real.kurz.ztráty
z toho 5141 - úroky vlastní
5141 - úroky vlastní IK 41 00000
5142 real.kurz.ztráty
5142 real.kurz.ztráty IK 2509000
515 - Nákup vody, paliv a energie

2 219 000,00

3 054 603,42

3 054 603,42

1 874 932,93

61,38%

0,00

0,00

35 000,00

33 060,00

0,00%

0,00%

91 000,00

50 900,00

2 176 560,00

2 172 148,93

4267,48%

99,80%

56 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

2 125 660,00

2 125 660,00

0,00%

100,00%

35 000,00

50 900,00

50 900,00

46 488,93

91,33%

91,33%

61,38%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

6 782 400,00

6 566 044,69

6 566 044,69

4 372 170,39

66,59%

66,59%

297 000,00

382 157,00

382 157,00

332 053,86

86,89%

86,89%

5152 Pára

1 676 000,00

2 052 735,88

2 052 735,88

1 239 637,42

60,39%

60,39%

5153 Plyn

629 000,00

581 804,01

581 804,01

444 162,29

76,34%

76,34%

5154 Elektrická energie

896 400,00

1 563 771,80

1 563 771,80

844 031,58

53,97%

53,97%

3 284 000,00

1 985 576,00

1 985 576,00

1 512 285,24

76,16%

76,16%

z toho 5151 Voda

5156 Pohonné hmoty a maziva
5157 Teplá voda
516 - Nákup služeb
z toho 5161 Služby pošt
5162 Služby telekomunikací a radiokom.
5162 Služby telekom. a radiokom. IK
2509000
5162 služby telekom. A radiokom. IK 41
00000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

76 134 722,00

49 910 745,31

68 679 344,03

46 178 454,01

92,52%

67,24%

532 000,00

798 698,00

798 698,00

599 475,58

75,06%

75,06%

2 905 000,00

5 100 155,14

5 100 155,14

2 397 857,62

47,02%

47,02%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

285 560,00

285 560,00

0,00%

100,00%

5163 Služby peněžních ústavů a pojistné

823 000,00

733 084,00

733 084,00

0,00

0,00%

0,00%

5164 Nájemné

541 000,00

1 553 073,00

1 553 073,00

1 477 801,40

95,15%

95,15%

1 000 000,00

1 599 300,00

1 599 300,00

398 355,00

24,91%

24,91%

5166 Konzultační, poradenské a práv. sl.

0,00

0,00

775 610,00

733 986,00

0,00%

94,63%

800 000,00

2 588 198,00

2 588 198,00

1 845 541,52

71,31%

71,31%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5168 Služby zpracování dat

0,00

9 035 104,00

9 035 104,00

4 554 554,34

50,41%

50,41%

5168 Služby zpracování dat IK 41 00000

0,00

0,00

2 280 630,00

2 170 926,00

0,00%

95,19%
57,14%

5166 Konzult, porad, a práv. sl. IK 41 00000
5167 Služby, školení a vzdělávání
5167 služby,školení a vzděláv. IK 2509000

69 533 722,00

28 503 133,17

28 503 133,17

16 287 597,93

57,14%

5169 Nákup sl. J.n. IK 2509000

0,00

0,00

16 212,00

16 211,90

0,00%

0,00%

5169 Nákup sl. J.n. IK 41 00000

0,00

0,00

15 410 586,72

15 410 586,72

0,00%

100,00%

517 - Ostatní nákupy

15 963 000,00

18 411 569,04

18 426 072,54

11 683 639,69

63,46%

63,41%

z toho 5171 Opravy a udržování

6 000 000,00

10 613 358,04

10 613 358,04

6 659 697,23

62,75%

62,75%

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

1 026 306,00

1 026 306,00

26 306,00

2,56%

2,56%

5173 Cestovné (tuzemské i zahr.)

5 800 000,00

6 227 510,00

6 227 510,00

4 570 508,36

73,39%

73,39%

5173 Cestovné IK 2509000

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

380 895,00

380 895,00

372 363,00

97,76%

97,76%

5169 Nákup sl.j.n.(stravování, tisk.práce)

5175 Pohoštění IK 41 00000
5176 Účastn.poplatky na konference
5176 Účastn.poplatky na konference IK
2509000
5179 Ostatní nákupy j.n.

518 - Poskytnuté zálohy
z toho 5181 Poskytnuté zálohy záloh. organiz.
5182 Poskytnuté zálohy vlastní pokladně
5189 Poskytnuté zálohy na VISA kartu
519 - Výdaje související s neinv. nákupy
z toho 5191 Zaplacené sankce
5192 Poskytn.neinv.přísp. a náhrady
5192 náhrady soudních řízení IK 41 00000
5194 Věcné dary
5195 Odvod za ZTP
5199 Výdaje souvis. s neinv. nák. j.n.

0,00

0,00

14 503,50

12 777,00

0,00%

88,10%

24 000,00

163 500,00

163 500,00

41 988,10

25,68%

25,68%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

20 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

100 000,00

908 000,00

908 000,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

620 000,00

620 000,00

0,00

0,00%

0,00%
0,00%

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00%

100 000,00

88 000,00

88 000,00

0,00

0,00%

0,00%

1 030 000,00

1 620 289,30

2 571 456,78

1 738 744,00

107,31%

67,62%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

250 000,00

250 000,00

76 383,00

30,55%

30,55%

0,00

0,00

951 167,48

951 167,08

0,00%

100,00%

30 000,00

18 105,00

18 105,00

18 105,00

0,00%

100,00%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

1 000 000,00

1 352 184,30

1 352 184,30

693 088,92

51,26%

51,26%
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534 - Neinvestiční převody vlastním fondům

4 167 857,00

4 167 857,00

4 167 857,00

4 167 857,00

100,00%

100,00%

z toho 5342 Neinvestiční převody FKSP

4 167 857,00

4 167 857,00

4 167 857,00

4 167 857,00

100,00%

100,00%

5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 2509000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

5342 Neinvestič. Přev. FKSP IK 4100000

0,00

0,00

0,00

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%

2 287 000,00

20 406 352,42

20 406 352,42

73 500,00

0,36%

0,36%

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

87 000,00

82 500,00

82 500,00

73 500,00

89,09%

89,09%

2 200 000,00

20 323 852,42

20 323 852,42

0,00

0,00%

0,00%

536 - Platby daní, popl., úhrad sankční povahy
z toho 5361 Nákup kolků
5362 Platby daní a poplatků
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům
5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům IK
4100000

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00%

0,00%

542 - Náhrady placené obyvatelstvu

978 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 118 368,00

90,19%

90,19%

z toho 5424 Náhrady mezd v době nemoci

90,19%

978 000,00

1 240 000,00

1 240 000,00

1 118 368,00

90,19%

5909 - ost.náklady IISSP

0,00

50 000,00

50 000,00

7 033,87

0,00%

0,00%

Běžné výdaje celkem 5*

399 246 480,00

399 246 480,00

451 377 729,22

368 405 084,93

92,28%

81,62%

z toho věcné výdaje

111 308 122,00

111 308 122,00

134 635 338,70

74 999 463,93

67,38%

55,71%

6111 IK 41 00000 SW 122V193002047

0,00

981 560,00

981 560,00

0,00

0,00%

0,00%

6111 IK 41 00000 SW 122V193002031

0,00

0,00

399 000,00

396 069,30

0,00%

99,27%

6111 IK 41 00000 SW 122V193002035

0,00

0,00

210 000,00

208 120,00

0,00%

99,10%

6111 IK 41 00000 SW 122V193002036

0,00

0,00

220 000,00

219 336,70

0,00%

99,70%

6111 IK 41 00000 SW 122V193002038

0,00

0,00

88 000,00

87 691,47

0,00%

99,65%

6111 IK 41 00000 SW 122V193002049

0,00

0,00

303 000,00

0,00

0,00%

0,00%

6111 IK 41 00000 SW 122V193002050
6119 IK 11 00000 ostatní nákup DNM
122V193002R01
6121 IK 11 00000 Budovy, haly, stavby
122V193002002
6121 IK 11 00000 Spec. provozy
122V193002026
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002002
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002003
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002014
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002029
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002030
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002033
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002037
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002039
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002042
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002045
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002046
6121 IK 41 00000 Budovy,haly,stavby
122V193002048

0,00

0,00

71 000,00

0,00

0,00%

0,00%

5 100 000,00

4 118 440,00

4 118 440,00

0,00

0,00%

0,00%

3 000 000,00

2 900 000,00

2 900 000,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

100 000,00

100 000,00

95 379,00

95,38%

95,38%

0,00

0,00

53 700,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

3 500 000,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

1 952 000,00

1 837 150,00

0,00%

94,12%

0,00

0,00

367 000,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

376 500,00

376 434,35

0,00%

99,98%

0,00

0,00

365 000,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

61 000,00

59 895,00

0,00%

98,19%

0,00

0,00

327 400,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

60 000,00

59 290,00

0,00%

98,82%

0,00

0,00

163 000,00

162 462,00

0,00%

99,67%

0,00

0,00

81 000,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

57 000,00

0,00

0,00%

0,00%

6122 IK 41 00000 Stroje,přístroje a zaříz.
122V193002034

0,00

0,00

2 360 000,00

1 594 465,40

0,00%

67,56%

6122 IK 41 00000 Stroje,přístroje a zaříz.
122V193002R01

0,00

0,00

489 000,00

0,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00

80 000,00

78 235,00

0,00%

97,79%

3 750 000,00

3 750 000,00

3 750 000,00

0,00

0,00%

0,00%

Kapitálové výdaje

6122 IK 41 00000 Stroje,přístroje a zaříz.
122V193002043
6123 IK 11 00000 Dopravní prostředky
122V193002001
6123 IK 41 00000 Dopravní prostředky
122V193002001

0,00

0,00

1 592 166,00

0,00

0,00%

0,00%

6125 IK 41 00000 HW 122V193002032

0,00

0,00

2 120 000,00

2 118 710,00

0,00%

99,94%

6125 IK 41 00000 HW 122V193002040

0,00

0,00

267 000,00

262 266,28

0,00%

98,23%

6125 IK 41 00000 HW 122V193002041

0,00

0,00

106 000,00

105 996,00

0,00%

100,00%
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6125 IK 41 00000 HW 122V193002044

0,00

0,00

59 000,00

58 080,00

0,00%

98,44%

6125 IK 41 00000 HW 122V193002R01

0,00

0,00

36 300,00

0,00

0,00%

0,00%

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%

11 850 000,00

11 850 000,00

27 614 066,00

7 719 580,50

65,14%

27,96%

411 096 480,00

411 096 480,00

478 991 795,22

376 124 665,43

91,49%

78,52%

Investiční výdaje celkem

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 čtyřmi stálými zaměstnanci v rámci služebního zákona, kteří jsou zařazeni
do systemizace. Další 1 osoba pracuje na základě dohody mimo pracovní poměr, tzn., že
její odměna je hrazena v rámci OOV.
Činnost ESC byla v roce 2018 hrazena z valné části z rozpočtu ČOI. Doplatek za rok 2017
ve výši 511 936,02 Kč, který ČOI obdržela 5. 6. 2018, byl odveden v plné výši do státního
rozpočtu.
Dne 2. 2. 2018 obdržela ČOI zálohu na činnost ESC pro rok 2018, ve výši 1 231 811 Kč,
která byla zapojena do rozpočtu takto:
1) Částka ve výši 1 000 000 Kč byla zapojena do RP 5021 a byly z ní hrazeny OON
zejména pracovníků ESC a ADR, které jsou součástí Odboru spotřebitelského
poradenství.
2) Zbývajících 231 811 Kč bylo zapojeno do provozní části rozpočtu.
Záloha byla EK omylem zaslána na výdajový účet, odkud byla obratem převedena na
Rezervní fond a odsud zapojena do rozpočtu.
Dne 21. 12. 2018 obdržela ČOI na Rezervní fond zálohu na činnost ESC roku 2019, ve výši
1 255 919 Kč, která bude zapojena do rozpočtu roku 2019.
Výdaje na platy ESC byly čerpány ve výši 2 354 tis. Kč, na ostatní osobní náklady (dále jen
OOV) bylo vynaloženo 269 tis. Kč. Zákonné odvody činily 892 tis. Kč.
Celkem v provozní části rozpočtu čerpalo ESC 362 tis. Kč (bez platových položek).
V rámci zahraničních služebních cest bylo za cestovné uhrazeno 200 tis. Kč.
Za veletržní stánky bylo vynaloženo 75 tis. Kč (RP 5169 07).
Za propagační předměty bylo vynaloženo 39 tis. Kč (RP 5139).
Část finančních prostředků byla vynaložena na mobilní volání a stravenky.
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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 mělo
v roce 2018 celkem 19 tabulkových míst (z toho 5 osob je na DPP), zaměstnanci oddělení
jsou rozmístěni na všech inspektorátech ČOI. V souladu s novou systemizací je počínaje 1.
1. 2018 počet tabulkových míst 17. Účelem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů je
nalezení vzájemné dohody spotřebitele a podnikatele o předmětu sporu za součinnosti
s ČOI.

Vyhodnocení čerpání investičních výdajů
Na systémové investiční výdaje byly rozpisem závazných ukazatelů rozpočtu pro rok 2018
České obchodní inspekci vyčleněny prostředky o objemu 11 850 tis. Kč. Tyto prostředky byly
navýšeny o nespotřebované výdaje z roku 2017 ve výši 15 764 tis. Kč (jednalo se zejména o
rozpracované investiční akce). Konečný rozpočet tedy pro investiční výdaje činil 27 614 tis. Kč.
Celková čerpaná částka na kapitálové výdaje pro rok 2018 činí 7 720 tis. Kč. Tato částka je
řešena ze subtitulu 122V19300 „Pořízení, obnova, rozvoj a provozování ICT a MTZ OSS“.
Investiční prostředky byly čerpány ve výši 65,14% upraveného rozpočtu, podrobný komentář
k čerpání je uveden v části XV.
Výše prostředků čerpaných ze státního rozpočtu v letech 2010 – 2018 (v tis.):
rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1 903,12

1 809,98

3 140,56

7 348,39

0

4 233,40

2 971,14

2 763,00

911,22

4 958,46

4 060,21

3 442,27

1 627,04

6 488,14

8 039,28

8 027,98

4 692,95

6 808,36

1 903,12

1 809,98

3 140,56

7 348,39

0

4 233,40

2 971,14

2 633,00

911,22

0

0

0

0

0

0

0

130,00

0

233,66

0

249,6

0

0

0

1 431,49

1 376,00

2 590,61

0

344,29

0

0

0

508,75

0

0

1 672,70

3 624,82

2 274,73

1 601,12

1 627,04

2 086,96

3 594,24

6 250,44

2 657,78

0

1 099,98

1 441,20

1 591,55

0

4 401,18

3 936,29

346,04

551,00

2 545,05

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

108,17

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

6 861,58

5 870,19

6 582,83

8 975,43

6 488,14

12 272,68

10 999,13

7 456,43

7 719,58

Kapitálové výdaje
611 - Pořízení nehm. inv.
majetku - progr. vybavení
612 - Pořízení hmotného
investičního majetku
6111 Programové vybavení
6119 Nehmotný majetek
6121 Budovy, haly, stavby
6122 Stroje, přístroje a
zařízení
6123 Dopravní prostředky
6125 Výpočetní technika
6126 Projektová
dokumentace
6129 Hmotný majektek
6141Poskytnuté investiční
příspěvky
6130 Pozemky
Kapitálové výdaje celkem
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IV.
Vyhodnocení výdajů účelově určených na financování
programu reprodukce majetku vedeného v informačním
systému programu financování (EDS/SMVS) v roce 2018
Investiční prostředky skutečně vyčerpané v roce 2018:
Položka

Aúč

RIS zdroj

EDS/SMVS

Účetní skutečnost

6111

008

4100000

122V193002031

SW - VARONIS - licence

396 069,30

6111

008

4100000

122V193002035

SW - GINIS - rozšíření

208 120,00

6111

008

4100000

122V193002036

SW – CARBON BLACK - licence

219 336,70

6111

008

4100000

122V193002038

SW – SQL - licence

87 691,47

6121

00

1100000

122V193002026

RI – PL – přestavba kuchyně

95 379,00

6121

008

4100000

122V193002014

RI - BR - sanace suterénu - 3. a 4. etapa

6121

008

4100000

122V193002030

RI – ÚL – rekonstrukce WC

6121

008

4100000

122V193002037

RI – PL – studie - přestavba garáží

59 895,00

6121

008

4100000

122V193002042

RI – BR – projekt - přestavba kotelny

59 290,00

6121

008

4100000

122V193002045

RI – ÚL – přestavba laboratoře

162 462,00

6122

008

4100000

122V193002034

ÚI – RTG přístroje pro kontrolu

1 594 465,40

6122

008

4100000

122V193002043

BR – kamerový systém

6125

008

4100000

122V193002032

HW – aktivní prvky WAN

6125

008

4100000

122V193002040

HW – velkokapacitní tiskárny

262 266,28

6125

008

4100000

122V193002041

HW – paměti pro servery

105 996,00

6125

008

4100000

122V193002044

HW – switch pro RI HK

1 837 150,00
376 434,35

78 235,00
2 118 710,00

58 080,00
7 719 580,50
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Investiční prostředky připravené na akcích, ale dosud nečerpané:
Položka

Aúč

RIS zdroj

EDS/SMVS

Rozpočet konečný

6111

00

1100000

122V193002047

SW – Intranet ČOI

981 560,00

6111

008

4100000

122V193002049

SW – Helpline ČOI

303 000,00

6111

008

4100000

122V193002050

SW - WINIDO

6119

00

1100000

122V193002R01

Dlouhodobý nehmotný majetek

4 118 440,00

6121

00

1100000

122V193002002

Budovy, haly, stavby

2 900 000,00

6121

008

4100000

122V193002002

Budovy, haly, stavby

53 700,00

6121

008

4100000

122V193002003

Budovy, haly, stavby

3 500 000,00

6121

008

4100000

122V193002029

ÚI – bezpečnost vstupu do objektu

367 000,00

6121

008

4100000

122V193002033

BR – rekonstrukce II. NP

365 000,00

6121

008

4100000

122V193002039

PL – přestavba podkroví

327 400,00

6121

008

4100000

122V193002046

ÚI – napojení na PCO

81 000,00

6121

008

4100000

122V193002048

OS – vybudování příčky

57 000,00

6122

008

4100000

122V193002R01

Speciální přístroje

6123

00

1100000

122V193002001

Dopravní prostředky

3 750 000,00

6123

008

4100000

122V193002001

Dopravní prostředky

1 592 166,00

6125

008

4100000

122V193002R01

Agregovaná akce HW

71 000,00

489 000,00

36 300,00
18 992 566,-

Celkem schválený rozpočet na investičních akcích činil 11 850 000 Kč.
Konečný rozpočet po zapojení NNV činil 27 614 066 Kč.
Celkové čerpání investičních prostředků v roce 2018 činilo 7 719 580,50 Kč.
Celkem nebylo v investicích vyčerpáno 19 894 485,50 Kč.
Z toho na dosud nečerpaných akcích a agregovaných akcích 18 992 566 Kč.
Z toho nečerpané zůstatky na dokončených akcích nebo jejich částech, které vznikly
zaokrouhlením a rozdíly mezi schváleným SMVS a reálnou fakturací a úsporami ve
výběrových řízeních 901 919,50 Kč.
Zdůvodnění nevyčerpaných prostředků je uvedeno v části XV.
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V.
Rozpočtová opatření
V roce 2018 bylo přijato pouze jedno rozpočtové opatření na základě změny rozpisu závazných
ukazatelů rozpočtu resortu.
Rozpočtové opatření č. 1
Na základě schválené změny systemizace bylo provedeno rozpočtové opatření - přesun
finančních prostředků na platy z RP 5011 do RP 5013 ve výši 1 100 000 Kč
Druh rozpočtového opatření: 5
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VI.
Používání platebních karet
Anonymní platební karty ČSOB
V roce 2018 byly anonymní platební karty ČSOB pro kontrolní účely používány v lednu a únoru
2018. Dne 12. 3. 2018 byly Československou obchodní bankou a.s. anonymní platební karty
zablokovány a byla nám vypovězena Smlouva o vydání elektronických peněz, uzavřená dne
18. 10. 2016, a to s jednoměsíční výpovědní lhůtou z důvodu překročení maximálního počtu
5 aktivních karet na držitele.
Konečný zůstatek všech anonymních platebních karet, tj. 163 102,64 Kč, byl převeden na
výdajový účet ČOI č. 829011/0710.
Datum

Popis

Příjem

01.01.2018

Počáteční stav

167 571,73

01.-02..2018

Platby APK – kontrolní nákupy

28.2.2018

Konečný zůstatek

Výdej

4 469,09
163 102,64

Platební karty MasterCard Business Standard
ČNB nabídla ČOI jiný druh platebních karet - MasterCard Business Standard, které fungují od
srpna 2018.
Tyto platební karty nejsou již anonymní. Jednotlivé karty jsou v ČNB zaevidovány na držitele.
Jednotlivé inspektoráty podaly Žádost o vydání platebních karet a určily si počet držitelů a výši
disponibilního týdenního limitu.
Počet držitelů lze měnit podle potřeby inspektorátů. Na jednotlivé inspektoráty bylo dosud
vydáno celkem 14 platebních karet, výše týdenních limitů je individuální podle potřeb
jednotlivých inspektorátů.
Týdenním limitem se rozumí maximální celková částka peněžních prostředků, kterou lze z karty
čerpat v kalendářním týdnu (včetně placení prostřednictvím internetu).
Ředitelé regionálních inspektorátů mohou požádat ředitele Ekonomického odboru ČOI o změnu
týdenních limitů, či o zvýšení počtu držitelů platební karty.
Limit na platebních kartách ČNB se obnovuje jednou týdně, vždy o půlnoci z neděle na pondělí.
O výši limitu se neúčtuje. Výše limitu není evidována na bankovních účtech ČOI.
Kontrolní nákupy platební kartou a vrácené platby za kontrolní nákupy jsou evidovány na
výpisech výdajového účtu 8209011/0710, řádně proúčtovány na příslušné rozpočtové položky
(5199 62), včetně evidence ve Státní pokladně.

Datum

Popis

08.-12..2018

PK – kontrolní nákupy

08.-12..2018

PK – vrácené platby za kontrolní nákupy

,31.12..2018

Konečný zůstatek

Příjem

Výdej

67 646,40
64 193,40
3 453,00
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VII.
Rozbor zaměstnanosti a čerpání mzdových prostředků
v roce 2018

Čerpání k 31. 12. 2018
Běžné výdaje
501 - 2 Platy
zaměstnanců a OOV
celkem
Z toho: 5011 Platy
zaměstnanců - pracovní
místa
5013 Platy zaměstnanců
- služební místa
5021 Ostatní osobní
výdaje
5025 Odbytné
(převedeno z 5021)

Celkový rozpočet
včetně rezerv. Fondu
(ESC) a
nespotřebovaných
výdajů 2017

rozpočet
schválený
vládou

Čerpání
rozpočtu

Čerpání
v%

211 769 030

215 649 890

212 878 572

98,6%

8 999 262

9 686 554

9 194 154

92,9%

199 393 606

201 540 448

199 570 984

98,9%

3 376 162

3 643 728

3 335 974

91,5%

0

779 160

779 160

100%

Limit mzdových prostředků celkem byl České obchodní inspekci stanoven rozpisem závazných
ukazatelů (dopis čj. MPO 82456/17/21200 ze dne 3. 1. 2018) ve výši 211 769 030 Kč, z toho:
1) na platy celkem ve výši 208 392 868 Kč pro stanovený limit zaměstnanců 484 (průměrný
měsíční plat 35 880 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 8 999 262 Kč (průměrný
měsíční plat 32 606 Kč);
2) na platy pro stanovený limit 461 zaměstnanců ve služebním poměru a pracovním
poměru na služebních místech dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve výši
199 393 606 Kč (průměrný měsíční plat 36 044 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 2018 – rozpočtové opatření č. 1 (dopis čj. MPO
83750/2018 ze dne 15. 11. 2018 na základě usnesení vlády č. 690 ze dne 24. 10. 2018 s účinností
od 1. 11. 2018, došlo k přesunu prostředků na platy mezi položkami 5011 a 2013 ve výši
1 100 000 Kč, položka 5011 byla snížena na částku 7 899 262 Kč, položka 5013 byla zvýšena na
částku 200 493 606 Kč.
Mzdové prostředky, včetně OOV, byly v r. 2018 dále navýšeny o nespotřebované výdaje z r.
2017 v celkové výši 2 880 860 Kč.
Z rezervního fondu byla převedena na 5021 – OOV částka ve výši 1 000 000 Kč. Z 5021 byla
převedena na 5025 částka 779 160 Kč, která byla vyplacena na odbytné 1 zaměstnankyni.
Limit prostředků na platy činil po všech úpravách 9 686 554 Kč pro plánovaný počet 23
zaměstnanců v pracovním poměru na pracovních místech (průměrný měsíční plat 35 096 Kč), pro
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plánovaný počet 461 zaměstnanců ve služebním a pracovním poměru na služebních místech činil
limit na platy 201 540 448 (průměrný měsíční plat 36 432 Kč).
Celkově bylo tedy možné čerpat na mzdové prostředky 215 649 890 Kč:
1) na platy zaměstnanců ČOI do výše 211 227 002 Kč, z toho:
a) na platy zaměstnanců v pracovním poměru na pracovním místě 9 686 554 Kč,
b) na platy zaměstnanců ve služebním a pracovním poměru na služebním místě
201 540 448 Kč;
a) ostatní osobní výdaje do výše 3 643 728 Kč;
b) odstupné do výše 0 Kč.
c) odbytné do výše 779 160 Kč.
Čerpání limitu prostředků na platy za rok 2018 bylo v celkové výši 211 227 002 Kč při
průměrném přepočteném stavu zaměstnanců (skutečně pracujících) 431, skutečný průměrný
vyplacený plat na 1 zaměstnance činil 40 840 Kč. Čerpání bylo následující:
a) prostředky na platy zaměstnanců ve služebním a pracovním poměru na služebních místech
ve výši 201 540 448 Kč při průměrném přepočteném stavu zaměstnanců 410. Skutečný
průměrný měsíční vyplacený plat na 1 zaměstnance ve služebním poměru činil 40 563 Kč;
b) prostředky na platy zaměstnanců v pracovním poměru ve výši 9 686 554 Kč při průměrném
přepočteném stavu zaměstnanců 21. Skutečný průměrný měsíční vyplacený plat na 1
zaměstnance v pracovním poměru činil 36 485 Kč.
Prostředky na ostatní osobní výdaje byly čerpány ve výši 3 335 974 Kč, odstupné nebylo v roce
2018 vyplaceno, odbytné bylo ve výši 779 160 Kč
Mimo výše uvedené čerpané mzdové prostředky byly vyplaceny náhrady platů 5 bývalým
zaměstnancům na základě 7 pravomocných soudních rozhodnutí. Rozpočtované
prostředky byly v průběhu roku 2018 postupně navyšovány v oblasti neinvestičních výdajů
z důvodu nabytí právních mocí rozsudků ve věci pracovně-právních sporů z neplatného
rozvázání 4 pracovních poměrů v roce 2007 a 1 v roce 2018. Celkem bylo vyplaceno
3 597 194 Kč jako náhrada platů.

Vzdělávání zaměstnanců v roce 2018
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 379 u vzdělávacích agentur, z toho 44 kurzů bylo zrušeno samotnou
agenturou – nejčastěji z důvodu nedostatečného počtu přihlášených. Celkově se všech kurzů
zúčastnilo 1 634 zaměstnanců (někteří zaměstnanci absolvovali více kurzů),




z toho 64 zaměstnanců na interních akcích pořádaných ČOI vlastními školiteli při školení
zákona o kontrole a 250 zaměstnanců při školení pořádaných ČOI ve vlastních
prostorách placenými školiteli,
jazykového vzdělávání pořádaného na inspektorátech ČOI se do června 2018 zúčastnilo
45 zaměstnanců na 5 inspektorátech, od září 2018 se zúčastnilo jazykového vzdělávání
69 zaměstnanců na 7 inspektorátech.

Vstupní vzdělávání úvodní probíhá do 3 měsíců od nástupu do zaměstnání u 66 zaměstnanců.
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Vstupní vzdělávání následné proběhlo ve formě e-learningu u 2 zaměstnanců v pracovním
poměru.
Průběžně probíhala školení BOZP a PO a školení řidičů referentů. V roce 2018 bylo proškoleno
207 řidičů referentů.
Všichni zaměstnanci absolvovali kurz Kybernetická bezpečnost ve formě e-learningu - Institut
vzdělávání stání správy.
Všichni zaměstnanci absolvovali kurz GDPR ve formě e-learningu.
40 zaměstnanců ve služebním poměru úspěšně vykonalo v roce 2018 úřednickou zkoušku.
Evidence vzdělávacích akcí je vedena v personálním informačním systému OK Base.
Jazykové vzdělávání
Na základě služebního předpisu ÚŘ ČOI č. 5/2018/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:




od 1. 1. 2018 do 30. 6. 2018 na ústředním inspektorátu a inspektorátech pro Středočeský
kraj a hl. m. Praha, pro Jihočeský kraj a Vysočinu, pro Plzeňský a Karlovarský kraj, pro
Olomoucký a Moravskoslezský kraj. Celkem se výuky účastnilo 45 zaměstnanců,
od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 probíhala výuka AJ na všech inspektorátech ČOI. Celkem
se výuky účastnilo 69 zaměstnanců.

Výuku anglického jazyka zajišťují externí specializované agentury nebo jazykové školy vybrané
na základě výsledků veřejných zakázek malého rozsahu.
Interní vzdělávací akce


zabezpečeny vlastními školiteli z řad zaměstnanců ČOI. Akcí bylo celkem 4 za účasti 64
státních zaměstnanců a byly zaměřené na zákon o kontrole,



zabezpečeny lektory ve vlastních prostorách ČOI. Akcí bylo celkem 12 za účasti 250
zaměstnanců (Bezpečnost strojních zařízení a nový zákon o posuzování shody, Ochrana
soukromí a osobních údajů zaměstnanců, Úvod do problematiky GDPR pro ČOI, Jak se
bránit agresi a manipulaci, Komunikační dovednosti, Mentoring – koučink, Nástroje
řízení, vedení zaměstnanců, pravidla vnitrofiremní komunikace, Praktické komunikační
dovednosti, Profesní komunikace – asertivní jednání a vyjednávání, komunikace
v krizových situacích, Syndrom vyhoření, Školení příkazců operací ČOI, Účinně proti
stresu a vyhoření).

Akce MPO
Zaměstnanci se zúčastnili školení pořádaných MPO:


Ochrana osobních údajů ve světle evropského nařízení GDPR – účast 4 zaměstnanců.

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






Konference Státní služba – účast 4 zaměstnanců,
Práce v modulu OSYS – účast 3 zaměstnanců,
Problematika úřednické zkoušky – účast 3 zaměstnanců,
Správní řízení ve věcech služebního poměru – účast 4 zaměstnanců,
Služební hodnocení – školení hodnotitelů - účast 4 zaměstnanců.
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Externí vzdělávací akce
Externí akce objednává ČOI nejčastěji u Institutu pro státní správu, Bova Polygon, Aliaves,
MÚZO Praha, Anag, Seminária, Integra, Aktuální paragrafy JUDr. Chládek, OK systém, Otidea,
Rentel, TSM spol.s.r.o.. Nejvíce zaměstnanců se zúčastnilo akcí pořádaných Institutem pro
státní správu (514 zaměstnanců) a Bovou Polygon (139 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 legislativu (Aktuální soukromoprávní otázky IT
práva, Doručování písemností ve veřejné i soukromé sféře, GDPR – Nařízení EU
o ochraně osobních údajů, Chyby a vady ve správním řízení, Jak bezpečně uzavírat
smlouvy a vyvarovat se jejich neplatnosti, Kárná odpovědnost státních zaměstnanců,
kárná pravomoc a kárné řízení, Korupční rizika, Legislativní pravidla vlády, Metodika
a legislativa spisové služby, Náhrada škody v podnikání, Nakládání s majetkem státu,
Nařízení eIDAS – elektronická identifikace, Nekalé obchodní praktiky uplatňované
podnikateli vůči spotřebitelům, Nové přestupkové právo – rok poté, Novinky v ochraně
spotřebitele, Nový zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich – zkušenosti
s Aplikací v praxi, Nový zákon o zadávání veřejných zakázek po dvouletých
zkušenostech a změny v roce 2018, Opravné prostředky ve správním řízení,
Poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a GDPR,
Postup kontroly podle z. č. 255/2012 Sb., kontrolního řádu a souvisejících předpisů,
Praktická aplikace obecných zásad NOZ, Praktická realizace auditu spisové služby,
Právní úprava přestupků podle z. č. 250/2016 Sb., s využitím aktuální judikatury a
metodiky, Problematika porušování zákona o účetnictví, Registr smluv, řízení o
přestupcích, Smlouva a další právní jednání – vznik, platnost, účinnost, výklad a obsah,
Smluvní právo pohledem judikatury podle stavu k říjnu 2018, Správní řád, Správní řízení
s praxi, Uzavírání smluv podle NOZ, Veřejné zakázky, Zákon o kontrole, Zákon o
majetku státu, Zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, Závazkové právo,
apod.)



pracovněprávní vztahy (Osobní údaje v personalistice a monitoring zaměstnanců po
zavedení GDPR, Pracovněprávní vztahy ve veřejné správě, Přijímací rozhovor ve
výběrovém řízení podle zákona o státní službě, Služební zákon ve vztahu k zákoníku
práce v praxi, Zákon o státní službě, Změny zákoníku práce od 2. pololetí 2018 a novela
v roce 2019),



lidské zdroje (Český pravopis: jistoty a novinky, Efektivní komunikační dovednosti, Jak
na skvělé texty, Jak natočit a publikovat video, Jak se bránit agresi a manipulaci,
Komplexní školení Facebook Marketingu, Komunikace s lidmi v souladu s fungováním
mozku, Komunikační dovednosti úředníka, Kurz české interpunkce, Myšlenkové mapy
pro zvýšení pracovního výkonu, Než začnete mluvit – více než jen prezentační
dovednosti, Novinky v pravopise, stylistice a normě, O právnické češtině, Obchodní
myšlení, Pokročilé školení pro tiskové mluvčí, Prevence syndromu vyhoření
v podmínkách veřejné správy, Přijímací rozhovor ve výběrovém řízení, Rychločtení,
Stylistika současné češtiny, Syndrom vyhoření, Úprava dokumentů zpracovaných
textovými procesory ČSN 01 6910, Úprava úředních písemností, Účinně proti stresu a
vyhoření, Vyhrajte nad stresem, Základy etiky pro úředníky, Základy interní komunikace,
Zásady správné korespondence, Zvládání konfliktů a jejich prevence, Zvládání stresu a
zátěžových situací, apod.),



účetnictví ve státní správě (Aktuality v dani ze závislé činnosti – Roční zúčtování,
Cestovní náhrady v roce 2018, Dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek od A do
Z v účetní praxi, EIS – majetek, sklady, Informace vyplývající z účetní závěrky – pro účely
kontroly nebo auditu, Inventarizace – jak ji správně provést, Finanční audit majetku
prakticky krok za krokem, Opravy a technické zhodnocení hmotného a nehmotného
majetku z pohledu daňových a účetních předpisů, Rozpočtová pravidla – novela zákona
účinná od 1. 1. 2018, Srážky ze mzdy a exekuce, Školení příkazců operací ČOI, apod.),
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v oblasti IT technologií (Správa nasazování Windows deteskopů a firemních aplikací,
Správa a údržba Windows 10, Implementace a správa Windows 10, Principy
počítačových sítí a TCP/IP, Podpora a odstraňování potíží ve Windows 10 v podnikovém
prostředí, Nasazení a správa Windows Server Hyper-V, Úvod do IT managementu kurzy
MUZO administrace EIS JASU, školení GINIS),



zvyšování odborné kvalifikace - odborná školení byla zaměřena na Bezpečnost strojních
zařízení – aktuální požadavky včetně nového Nařízení vlády 320/2017, Strojní zařízení
– požadavky na el. Zařízení strojů dle nové normy ČSN EN 60204-1, Legislativní
požadavky na strojní zařízení, Nové ČSN a změny ČSN v oblasti elektro, Ochrana
stavebních konstrukcí před požárem, Prokazování shody podle směrnice ATEX pro
elektronická, neelektronická zařízení a ochranné systémy, Požadavky na bezpečnost
provozu OPZ včetně výkladu právních a technických předpisů, Plynové spotřebiče –
požadavky pro správnou funkci a nová legislativa pro uvádění na trh, Rozpoznávání
padělků, Seminář pro výrobce, Seminář TZÚS – stavební výrobky a současná legislativa,
Tlaková zařízení, Elektrotechnik mezi paragrafy, Celostátní setkání elektrotechniků,



představení zaměstnanci se zúčastnili konferencí, seminářů a odborných kurzů,
například: Aspekty komunikace firem a institucí, Korupce, etika a whistleblowing,
Konference GDPR, NEN, povinná elektronizace, Konference Státní služba, Lektorské
dovednosti, Poskytování informací ve veřejné správě, Pověřenec pro ochranu osobních
údajů ve veřejném sektoru, Ochrana soukromí a osobních údajů zaměstnanců, Školení
Příkazců operací, Veřejné zakázky, Seminář ke slaďování rodinného a osobního života
státních zaměstnanců, Zneužití zákona č. 106 ve správním řízení se soudcem NSS,
Služební vozidla a home office v praxi, Úprava úředních písemností, Účinně proti stresu
a vyhoření, Praktické komunikační dovednosti.

Náklady na vzdělávání
V roce 2018 bylo na školení a vzdělávání zaměstnanců vynaloženo celkem
1 843 551,52 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 2018 bylo zaevidováno celkem 83 žádostí zaměstnanců o
vycestování do zahraničí. Stornovány byly 3 žádosti. Reálně se ale jednalo o 67 uskutečněných
zahraničních pracovních cest, které jsou níže popsány, protože na některé cesty vycestovalo
více osob současně. Celkem vycestovalo 25 osob (někteří opakovaně). Na tyto cesty bylo
vyčerpáno 954 tis. Kč.
Níže v textu jsou popsány jednotlivé služební cesty. Tyto uvedené popsané služební cesty
neodpovídají počtem tabulce v Příloze č. 6, která nezohledňuje, že se některých cest účastnilo
více účastníků.
Systém evidence Zahraničních služebních cest u ČOI je založen na evidenci „žádostí o
zahraniční služební cestu“, kterou si má povinnost zadat každý, kdo plánuje vycestovat. V této
žádosti je uvedena požadovaná záloha. Žádost je schválena příslušnými odpovědnými osobami,
po jejím schválení je vyplacena záloha. Po uskutečnění cesty je cestovatel povinen provést
vyúčtování zálohy. ČOI hradí fakturačně pojištění cesty a v některých případech cenu letenky.
V případě, že cestuje více osob na jednu služební cestu, musí si každý cestovatel zadat svou
vlastní žádost. Proto jsou níže popsány realizované služební cesty, u nichž je uvedeno, které
konkrétní osoby se cesty účastnily.

Služební zahraniční cesty
Odbor metodiky a podpory kontroly (OMPK)
1) 0005002/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 –
Electrical Appliances
23. – 24. 1. 2018 – Ing. Michal Kříž, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Druhého zasedání pracovní skupiny
na elektrické spotřebiče (výrobky pro péči o vlasy) se v rámci otevřeného zasedání
účastnili zástupci zainteresovaných stran spotřebitelských sdružení, kteří přednesli své
aktivity v oblasti elektrických výrobků pro péči o vlasy. Zástupcům těchto sdružení byly
představeny plánované aktivity pracovní skupiny (zaměření na výrobky, kontrola
výrobků, testování výrobku, případná opatření). Zástupci orgánů dozoru představili též
svoje aktivity v oblasti těchto výrobků. V další části, která již byla uzavřeným zasedání
pracovní skupiny, se projednával dokument, kterým se budou oslovovat zkušební
laboratoře s žádostí o poskytnutí cenové nabídky na testování odebraných výrobků. Dále
se probíral připravený check list, který bude sloužit při kontrole výrobků.
2) 0005001/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2015 –
Electrical Appliances
25. 1. 2018 – Ing. Michal Kříž, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Páté zasedání pracovní skupiny
na elektrické spotřebiče (topinkovače, mixéry a šlehače) se týkalo vyhodnocení výsledků
získaných z protokolů o zkoušce z obou zkušebních laboratoří (SGS Fimko, Finsko a
SIQ, Slovinsko), vyplňování a kontrola check listů, diskuze ohledně posouzení rizik,
přijímaných opatření jednotlivými orgány dozoru a přípravy závěrečné zprávy.
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3) 0005005/18
Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro bezpečnost hraček (ADCO TOYS)
31. 1. – 1. 2. 2018 – Ing. Marie Vilímová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Zástupci DG GROWTH informovali
účastníky o postupu prací na aktualizaci Guidance materiálů na klasifikaci hraček –
Guidance č. 8 – dětské bazénky, č. 10 – hudební nástroje, č. 11 – hračky pro děti pod a
nad 3 roky věku a představili nový návrh Guidance na rozlišení dekoračních výrobků
od hraček. Všechny tyto materiály by měly dozorovým orgánům pomoci při klasifikaci,
zda kontrolované výrobky jsou hračky. Komise rovněž informovala o tom, že vydala
nové sdělení, které se týká dozoru nad trhem pro výrobky prodávané on-line.
Projednávány byly rovněž otázky z tzv. šedé zóny, které se týkají klasifikace konkrétních,
na trhu nalezených výrobků.
4) 0005003/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2015 –
Plasticised Toys
6. 2. 2018 – Ing. Marie Vilímová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Účastníci společného projektu JA2015
jednali o současném postupu práce na závěrečné zprávě k projektu ověření bezpečnosti
plastových hraček a o celkových výsledcích této části projektu PROSAFE – JA2015.
Proběhla debata o přijatých opatřeních v jednotlivých členských státech a aktualizován
byl rovněž přehled o nebezpečných výrobcích, které již byly vloženy do databáze
RAPEX.
5) 0005006/18
Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro přepravitelná tlaková zařízení (ADCO TPED)
6. – 7. 2. 2018 – Ing. Milan Valček, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 7. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni s cílem prodiskutovat zkušenosti z dozorové
činnosti včetně přenášení informací týkajících se dozoru nad trhem od notifikovaných
osob a prostřednictvím portálu CIRCABC. V první obsáhlé části zasedání byly
představeny novelizace jednotlivých otázek a odpovědí, které jsou součástí Guidelines.
Byly vzneseny dotazy týkající se aplikace směrnice TPED v návaznosti na ADR.
Odpovědi byly vypracovány pracovní skupinou notifikovaných osob a byly předneseny
k připomínkám pracovní skupiny ADCO TPED. V druhé části byly předneseny a
diskutovány konkrétní případy dozorové činnosti.
6) 0005008/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 – CCA
7. 2. 2018 – Ing. Jarmila Bendová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Účastníci z deseti dozorových orgánů se
sešli na 3. zasedání společného dozorového projektu JA2016, kde byli informováni
o současném postupu prací na přípravě tendru, ve kterém bude vybrána zkušební
akreditovaná laboratoř. Zasedání bylo rovněž zaměřeno na výběr vhodných druhů
dětských postýlek a nosítek pro připravované ověření bezpečnosti a na upřesnění
časového plánu na zahájení vzorkování včetně termínu, do kdy mají být vzorky odeslány
do vybrané laboratoře. Dále byly určeny příslušné evropské normy, podle kterých by měl
být ten který výrobek v laboratoři testován.
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7) 0005004/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 –
Electrical Toys
27. 2. 2018 – Ing. Marie Vilímová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Účastníci společného projektu JA2016 se
sešli na druhém společném zasedání, kde byli informování o současném postupu prací
na přípravě tendru, ve kterém bude vybrána zkušební laboratoř. Zasedání bylo rovněž
zaměřeno na výběr vhodných druhů elektrických hraček pro připravované ověření
bezpečnosti a upřesnění časového plánu na zahájení vzorkování včetně termínu do kdy
mají být hračky odeslány do vybrané laboratoře. Projednány byly rovněž požadavky
na vzorkované modely z hlediska jejich provedení.
8) 0005010/18
Belgie, Brusel – Zasedání expertní skupiny Evropské komise IMP-MSG
5. 3. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Zasedání bylo věnováno problematice
vytvoření sítě EU pro dodržování předpisů o výrobcích (síť pro shodu výrobků) a
prodiskutování praktického způsobu, jak posílit spolupráci v oblasti prosazování práva
do doby přijetí a vstupu v platnost nového Nařízení EP a Rady, kterým se stanoví
pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů EU
týkajících se výrobků, které zveřejnila Evropská Komise v prosinci 2017. Probíraná
témata se týkala zjišťování nedostatků v oblasti znalostí týkajících se dovozů
a hospodářských subjektů dodávajících na jednotný trh EU výrobky ze třetích zemí, dále
definování hlavních potřeb dozoru nad trhem a osvědčených postupů a mechanizmů
v oblasti celní spolupráce a dále možných společných akcí s celní správou,
s elektronickými obchodními platformami a mezinárodními partnery.
9) 0005007/18 – žádost stornována
10) 0005011/18
Portugalsko, Lisabon – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro prostředí s nebezpečím výbuchu (ADCO
ATEX)
6. – 7. 3. 2018 – Ing. Milan Valček, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 29. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni s cílem prodiskutovat témata důležitá
ke kontrolní činnosti a zejména témata, která jsou připravena k zasedání pracovní
skupiny ATEX Working Group, která se bude konat v červenci 2018 v Bruselu. Program
byl rozdělen na části týkající se dozorových aktivit, posuzování shody, výkladových
záležitostí a rekapitulace již projednaných názorů k stanoviskům. Byl prezentován
současný stav směrnice ATEX a další informace z Komise. Byly prezentovány informace
o konkrétních dozorových akcích.
11) 0005013/18
Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro strojní zařízení (ADCO MD)
14. – 15. 3. 2018 – Ing. Vít Sopko, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Hlavním bodem pracovního zasedání 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. Byla
přednesena informace o akci JA2015 Power tools 2 – okružní pily, které se účastní 10
členských států a bylo celkem 100 kusů výrobků. Účastníkům ADCO MD bylo sděleno,
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že do konce roku bude zahájena studie s ohledem na změnu směrnice na nařízení či
na směrnici v souvislosti s NLF principy. Zástupce Švýcarska řešil problematiku
upevňování bagrovacích lžic, kde se již přihodily dvě letální události z důvodu selhání
zacvakávacího mechanismu. Zástupce Velké Británie informoval o postupech na normě
EN 13732 pro chladicí kontejnery na mléko a hledání řešení pro bezpečnostní prvky.
Zástupce Francie informoval o smrtelných případech na pohyblivých chodnících
pro lyžaře, které se přihodily v nedávné době.
12) 0005009/18
Bulharsko, Sofie – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro rádiová zařízení (ADCO RED)
19. – 22. 3. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Na zasedání zazněla informace
o současném průběhu 9. mezinárodní dozorové kampaně, která je zaměřená na rušení
meteorologických radarů zařízeními RLAN a na možnost přímého nebo nepřímého
zásahu uživatele do funkce a parametrů funkce DFS. Kampaně se účastní 22 národních
dozorových orgánů. V říjnu 2018 bude prezentace závěrečné zprávy z této kampaně
na podzimním zasedání pracovní skupiny ADCO-RED. Další zpráva se věnovala
Používání zařízení RLAN 5 GHz ve vozidlech, používání přístupových bodů k bezdrátové
síti (Hot spoty). Následovala informace o dozorové kampani na chytré hodinky v Norsku
a dále o externě programovatelných napájecích zdrojích s integrovanými NFC-tagy.
13) 0005014/18
Francie, Paříž – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro měřidla a váhy (WELMEC WG5/ADCO MI)
21. – 23. 3. 2018 – Ing. Jarmila Bendová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Bylo probráno několik případů porušení
předpisů u uvádění měřicích přístrojů na trh. Následovala prezentace o činnosti a
zasedáních pracovních skupin ADCO/WG5, IMP-ICSMS a IMP-MSG. Dále následoval
popis průběhu jednotlivých projektů. Projekt elektroměrů včetně laboratorních testů běží
od roku 2014. Další projekt se týká vah s neautomatickou činností, včetně jejich inspekcí
v terénu, dále projekt sledování a průzkumu trhu s neautomatickými vahami pro lékařské
účely. Připravován je projekt sledování trhu s vahami s neautomatickou činností
pro lékařské účely, s vahami pro děti a dospělé nebo s vahami s vysokou přesností
pro farmaceutické použití, a to za účelem určení souladu s požadavky směrnice NAWI.
Tento společný mezinárodní projekt se uskuteční v roce 2018.
14) 0005012/18
Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro tlaková zařízení (ADCO PED)
18. 4. 2018 – Ing. Milan Valček, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 28. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni s cílem prodiskutovat zkušenosti z dozorové
činnosti a zároveň prodiskutovat příspěvky týkající se výrobků v tlakovém sektoru. Byly
prezentovány informace o konkrétních dozorových akcích, např. v provozovnách
chemického průmyslu ve Francii a v Norsku sestavy tlakových zařízení jako součástí
plnících stanic LPG.
15) 0005016/18
Rumunsko, Bukurešť – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro elektrická zařízení (ADCO LVD)
18. – 19. 4. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 41. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni, kde byla projednána následující témata:
elektrické a elektronické komponenty ve vztahu ke směrnici LVD, dozor nad trhem
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v Rumunsku v oblasti LVD, testování USB nabíječek, značení nabíjecích baterií, adapter
s několika zásuvkami, testování kuchyňských robotů.
16) 0005018/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 – Risk
assessment
19. 4. 2018 – Ing. Michal Kříž, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: V rámci druhého zasedání pracovní skupiny
na posuzování rizik byl zhodnocen seminář, který se konal na podzim roku 2017, byly
diskutovány připravené a rozpracované dokumenty pracovní skupiny, které byly
od minulého zasedání připomínkovány (šablony pro posuzování rizik výrobků
zapojených do výrobkových kontrolních akcí v rámci Prosafe a nástroj s odkazy
na užitečné informace pro tvorbu nových posouzení rizik). Diskutován byl dokument
na posuzování rizik výrobků obsahující chemické látky. Byl představen aktualizovaný
nástroj na tvorbu posouzení rizik.
17) 0005019/18
Švédsko, Malmö – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod nařízením pro osobní ochranné prostředky (ADCO PPE)
19. – 20. 4. 2018 – Ing. Blanka Thompson, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Zástupkyně Evropské komise informovala
o ukončených aktivitách a o stavu probíhajících aktivit Komise v oblasti OOP. Zástupce
Evropské komise též informovala o tom, že poslední seznam odkazů na harmonizované
evropské normy podle směrnice 89/686 / EHS OOP a první seznam odkazů
na harmonizované evropské normy podle nařízení o OOP (EU) 2016/425 byly
zveřejněny v Úředním věstníku Evropské unie. Účastníci zasedání se shodli na tom, že
ochranný oděv pro řezníky by měl být zařazen do kategorie III a rukavice pro fotbalové
brankáře do kategorie II. Někteří výrobci a notifikované osoby chtějí mít možnost
deklarovat nižší úrovně ochrany než ty, které byly dosaženy při ES / EU přezkoušení
typu, a tak mají možnost uvádět na trh stejné OOP s různými názvy a různými úrovněmi
ochrany. Z nového nařízení jasně vyplývá, že pokud OOP chrání před hlavními riziky, je
zřejmé, že chrání také před malými riziky, takže je dostatečné označit nejvyšší úroveň
testované ochrany. Zástupci všech zúčastněných států postupně informovali účastníky
zasedání o kontrolních akcích, které v jejich zemích probíhají nebo jsou v tomto roce
plánovány.
18) 0005024/18
Belgie, Brusel – Zasedání expertní skupiny Evropské komise IMP-ICSMS
23. 4. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o pravidelné roční zasedání
pracovní expertní skupiny pracovníků dozorových orgánů na celoevropské úrovni.
Věnovalo se zejména diskusi o rozvoji databáze ICSMS, vývoji nových specifických
výrobkových formulářů DRPI a propojení systému ICSMS s národními databázemi.
19) 0005027/18
Slovensko, Bratislava – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu (ADCO
EMC)
24. – 26. 4. 2018 – Mgr. Matúš Žiga, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Na začátku zasedání byl prezentován
dosavadní vývoj na Slovensku v oblasti dozorových kompetencí pro výrobky spadající
pod EMC. Poté byli účastnící informování o postupu 10. mezinárodní dozorové kampaně,
která je zaměřena na zařízení PLC (Power Line Communication). Dále byly diskutovány
návrhy na 11. mezinárodní dozorovou kampaň pro rok 2019. Zástupkyně Evropské
komise představila změny navrhované Evropskou komisí v oblasti dozoru nad trhem COM(2017) 795. Byl představen upravený návrh šablony pro analýzu rizik pro oblast
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EMC. Zástupce dozorových orgánů byly požádáni o vyplnění statistických informací
z oblasti dozoru nad trhem pro výrobky EMC do prezentované tabulky. Předseda
pracovní skupiny opětovně seznámil přítomné s principem fungování ilegálních
kopírovacích karet (Skimming cards).
20) 0005026/18
Belgie, Brusel – Odborný kurz Master Class 4 – Školení členů sítě pro spolupráci
v oblasti ochrany spotřebitele
27. 4. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Cílem kurzu odborné přípravy, který
organizovala Španělská normalizační a certifikační asociace (AENOR), bylo zlepšit
účinnost kontrol elektronického obchodování v oblasti ochrany spotřebitele a oblastí
bezpečnosti výrobků. Účastníci byli seznámeni s pokročilými metodami hledání informací
ve veřejných zdrojích sítě Internet s cílem nalézt požadované informace na standardních
nebo specializovaných webových stránkách.
21) 0005029/18 – žádost stornována
22) 0005031/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 – CCA
3. – 4. 5. 2018 – Ing. Jarmila Bendová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Účastníci z deseti dozorových orgánů se
sešli na 3. zasedání společného dozorového projektu JA2016, kde byli informováni
o současném postupu prací na přípravě tendru, ve kterém bude vybrána zkušební
akreditovaná laboratoř. Zasedání bylo rovněž zaměřeno na výběr vhodných druhů
dětských postýlek a nosítek pro připravované ověření bezpečnosti a na upřesnění
časového plánu na zahájení vzorkování včetně termínu, do kdy mají být vzorky odeslány
do vybrané laboratoře. Dále byly určeny příslušné evropské normy, podle kterých by měl
být ten který výrobek v laboratoři testován.
23) 0005015/18
Portugalsko, Lisabon – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod nařízením pro stavební výrobky (ADCO CPR)
15. – 16. 5. 2018 – Ing. Vít Sopko, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Členové pracovní skupiny ADCO CPR
projednali problematická témata v oblasti stavebních výrobků. Účastníci byli dále
seznámeni s vývojem akce pro oblast ocelových zádržných systémů okolo silnic, dále
pracovních skupin v rámci skupiny ADCO. Stěžejní otázkou, která byla řešena, byla
problematika BREXITu. Situaci po BREXITU je nutné řešit jak v rovině zkušeben tak i
hospodářských subjektů. Např. hospodářské subjekty, které byly doposud distributory
v rámci EU, se stanou dovozci pro trh EU.
24) 0005020/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 –
Electrical Toys
22. 5. 2018 – Ing. Marie Vilímová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Účastníci společného projektu JA2016
se sešli na společném zasedání, kde byli informováni o výsledcích výběru laboratoře,
ve které budou elektrické hračky zkoušeny. Vybrána byla laboratoř IISG. Účastníci
se dohodli na postupu vzorkování a požadovaných počtech hraček, které mají být
odeslány k laboratorním testům nejpozději ve druhé polovině července 2018.
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25) 0005028/18
Bulharsko, Varna – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro rekreační plavidla (ADCO RCD)
29. – 30. 5. 2018 – Ing. Blanka Thompson, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Zástupce SAMTS informoval o struktuře a
aktivitách tohoto bulharského dozorového orgánu. Zástupce Itálie představil šablony
na prohlášení o shodě a posouzení shody výrobku, které byly vytvořeny v souladu
s novou směrnicí. Účastníci řešili otázku, zda má být WIN kód uveden v prohlášení
o shodě. Dále se shodli na tom, že plavidlo Sealander vyhovuje definici RCD. Soudní
dvůr EU prostřednictvím zástupce EK informoval, že pokud uživatel na své lodi provede
změny, je možné odebrání prohlášení o shodě. Posouzení shody může být provedeno
s přívěsným motorem již namontovaným, nikoli bez něj. Zástupce organizace ICOMIA
informoval účastníky zasedání o aktivitách ISO, o plenárních zasedáních podkomisí a
pracovních skupin technických komisí. Na CIRCABC budou publikovány vzory a
konkrétní případy „větších úprav plavidel“. Nafukovací plavidlo ve tvaru labutě nespadá
pod RCD, nýbrž částečně pod hračkovou směrnici a rovněž pod účinnost zákona
č. 102/2001 Sb.
26) 0005033/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 –
Electrical Appliances
5. 6. 2018 – Ing. Michal Kříž, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: V rámci třetího zasedání pracovní skupiny
na elektrické spotřebiče bylo stěžejním tématem vyhodnocení výběrového řízení
na zkušební laboratoř, která bude provádět akreditované zkoušky odebraných výrobků
pro péči o vlasy – fény, kulmy a žehličky. Na základě nabídek podaných jednotlivými
zkušebními laboratořemi byla vybrána zkušební laboratoř a byly upřesněny pokyny
ke kontrole pro zúčastněné členské státy a to hlavně počty odebraných vzorků a termíny
odběru vzorků.
27) 0005039/18
Belgie, Brusel – Odborný kurz Master Class 5 – Školení členů sítě pro spolupráci
v oblasti ochrany spotřebitele
8. 6. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Cílem kurzu odborné přípravy, který
organizovala Španělská normalizační a certifikační asociace (AENOR), bylo zlepšit
účinnost kontrol elektronického obchodování v oblasti ochrany spotřebitele a oblastí
bezpečnosti výrobků. Účastníci byli seznámeni s pokročilými metodami hledání informací
ve veřejných zdrojích sítě Internet s cílem nalézt požadované informace na standardních
nebo specializovaných webových stránkách. Kromě přednášek týkajících se hledání
informací v síti Internet byly účastníkům poskytnuty příklady a případové studie z oblasti
ochrany spotřebitele a bezpečnosti výrobků.
28) 0005042/18
Švýcarsko, Ženeva – Zasedání pracovní skupiny Evropské hospodářské komise
OSN pro dozor nad trhem (MARS)
26. – 27. 6. 2018 – Mgr. Matúš Žiga, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Cílem pracovní skupiny, kterou organizuje
Evropská hospodářské komise OSN (UNECE), je vytvořit fórum pro diskusi mezi všemi
subjekty zapojenými do dozoru nad trhem z celé Evropy a nejen Evropské unie, zvýšit
transparentnost a přitáhnout pozornost k úloze a odpovědnosti orgánů veřejné moci
v oblasti dozoru nad trhem a identifikovat osvědčené postupy a metody zajišťující splnění
legitimních cílů (např. ochrana veřejného zdraví, spravedlivá hospodářská soutěž atd.).
Hlavním bodem programu zasedání byly prezentace zástupců dozorových orgánů
na téma „plánování dozoru nad trhem“ – působnost, struktura, procesy a plány dozoru
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nad trhem. D8le byly představy mezinárodní projekty v oblasti ochrany spotřebitele
na západním Balkáně a Kyrgyzstánu.
29) 0005043/18
Dánsko, Kodaň – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro rádiová zařízení (ADCO RED)
2. – 5. 7. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 8. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni, kde byla projednána následující témata: 9.
mezinárodní dozorová kampaň v roce 2018, iniciování ochranných doložek v případech,
kdy rádiová zařízení nesplňují technické požadavky na výrobky a představují riziko
pro veřejný zájem, ochranné doložky a administrativní požadavky na výrobky a ochranné
doložky po přijetí dobrovolného opatření hospodářským subjektem, dále dozorová
kampaň Nizozemí na opakovače signálů mobilních sítí a návrh nového programu
Evropské unie pro jednotný trh. Dále byla uvedena informace o technologii Deauther,
která se používá pro deaktivační útok ve Wi-Fi sítích.
30) 0005045/18
Belgie, Brusel – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 – Risk
assessment
8. 10. 2018 – Ing. Michal Kříž, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: V rámci zasedání pracovní skupiny
na posuzování rizik byl přednesen návod/vodítko jak vytvářet posouzení rizik u výrobků,
které nemají dle požadavků správné varování či instrukce k použití. Byly zhodnoceny a
diskutovány vzorové šablony na tvorbu posouzení rizik některých spotřebitelských
výrobků, byl představen revidovaný e-learningový modul na posuzování rizik a na závěr
bylo zhodnoceno 12 let fungování pracovní skupiny pro posuzování rizik – co se povedlo,
co ne a jaké jsou výzvy do budoucna.
31) 0005055/18
Slovensko, Bratislava – Regionální seminář k vymáhání práv duševního vlastnictví
(EUIPO)
9. – 11. 10. 2018 – Mgr. Matúš Žiga, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Cílem regionálního semináře, který
organizoval Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO), bylo prohloubit
spolupráci mezi zástupci národních úřadů zodpovědných za vymáhání práv duševního
vlastnictví (celní orgány, orgány dozoru nad trhem, policie) z Bulharska, České republiky,
Chorvatska, Maďarska, Malty, Rakouska, Rumunska, Slovenska, Slovinska a Ukrajiny,
zástupci držitelů práv duševního vlastnictví a zástupci národních a mezinárodních
institucí – Evropské komise (EK), Úřadu Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO)
a Evropského policejního úřadu (Europol). Kromě jiného byly představeny trendy
posledních několika let v oblasti padělaného zboží a praktické zkušenosti vymáhání práv
duševního vlastnictví na Slovensku, Maďarsku, České republice a Maltě. Panelová
diskuse v závěru semináře projednávala problémy, se kterými se kompetentní orgány
setkávají, a navrhovala jejich možná řešení.
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32) 0005056/18
Spojené království, Edinburgh – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní
spolupráci dozorových orgánů pod směrnicí pro elektromagnetickou kompatibilitu
(ADCO EMC)
15. – 18. 10. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 45. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni, kde byla projednána následující témata: 10.
mezinárodní dozorová kampaň 2018 zaměřená na zařízení PLC pro domácí použití, 12.
mezinárodní dozorová kampaň 2019 zaměřená na invertory solárních panelů, dále návrh
příručky osvědčených postupů pro databázi ICSMS, podnět ve věci zařízení na dolování
bitcoinů, dále dozor nad trhem ve Velké Británii v oblasti regulace sdělovacích
prostředků, dále Spotřebitelská mediální kampaň ve Finsku týkající se nebezpečných
výrobků a dále solární invertory.
33) 0005048/18
Bulharsko, Sofie – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro měřidla a váhy (WELMEC WG5/ADCO MI)
17. – 19. 10. 2018 – Ing. Jarmila Bendová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Byly diskutovány otázky týkající se projektu
postupu testování vah. Výsledky projektu budou vyhodnoceny a bude připravena zpráva
o projektu. Dále byl projednán dokument týkající se vyšetřování v oblasti dozoru
nad trhem, aby se zjistilo, zda může být použito nástroje "autodiagnostika" jako
prostředku k posouzení potřeby kalibrace vah. Dále bylo jednáno o přeshraniční
spolupráci při přijímání opatření pro harmonizaci hospodářských subjektů s využitím
systému ICSMS a Horizontálního průvodce sledováním trhu. Byly uvedeny konečné
výsledky projektu o vahách s neautomatickou činností NAWI v kombinaci s pokladním
systémem (POS). Následovala zpráva o projektu kontrol neautomatických vah
používaných pro léčebné účely v Evropské unii. Dále byla přednesena zpráva
o vzájemném uznávání autorizací a opětného ověřování v odvětví vážení potřebném
k posílení jednotného trhu EU. Na závěr byly projednány různé přístupy členských států
ohledně tisku etiket na zboží v prodejní síti na vahách (NAWI) pod minimálním zatížením.
34) 0005059/18
Belgie, Brusel – Zasedání expertní skupiny Evropské komise IMP-MSG
22. 10. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Zasedání bylo věnováno problematice
připravovaného projektu týkajícího se zmapování kapacit akreditovaných testovacích
laboratoří v Evropské unii. Mapování kapacit akreditovaných testovacích laboratoří
v jednotlivých členských státech by mělo pomoci získat celkový přehled o současně
dostupných laboratořích, jejich zaměření (akreditaci) a kapacitách, který by zahrnoval
soukromé akreditované testovací laboratoře a případně i volné kapacity v laboratořích
národních dozorových orgánů a celní správy, které by mohly být dostupné i orgánům
dozoru nad trhem z jiných členských států EU. Dále se diskutovalo o současném stavu
implementace nápravných opatření a ochranných doložek v databázi ICSMS a
o připravované nové podobě platformy WIKI, ve které bude část prostoru vyhrazena
pro pracovní skupinu IMP-MSG.
35) 0005060/18
Portugalsko, Lisabon – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro lodní výstroj (ADCO MED)
24. 10. 2018 – Ing. Blanka Thompson, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Byla diskutována otázka výrobků,
uvedených v ICSMS a opatřeních, které mají členské státy přijmout. Zástupci všech
zúčastněných států informovali účastníky zasedání o kontrolních akcích, které v jejich
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zemích proběhly nebo ještě probíhají. Účastníci byli podrobněji informováni
o probíhajících akcích dozoru nad trhem jako např. o kontrole „protipožárního obleku
Firefighting Suit“, který byl vložen do ICSMS. Aktualizuje se budoucí databáze produktů
lodní výstroje.
36) 0005057/18
Rakousko, Salzburg – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro rekreační plavidla (ADCO RCD)
29. – 30. 10. 2018 – Ing. Blanka Thompson, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: První vydání Guidelines bude nahráno
do skupiny na CIRCABC. Požadavek provést posouzení shody po zhotovení se vztahuje
také na „větší úpravu plavidla“ provedenou majitelem lodě pro jeho vlastní potřebu.
Pokud v prohlášení o shodě není uveden WIN kód a hospodářský subjekt neprokáže
jednoznačnou identifikaci plavidla, kontrolní orgán pak může WIN kód vyžadovat. Bylo
diskutováno o tom, jak definovat kánoi a kajak. Norsko bude vedoucím pracovní skupiny
zaměřenou na vytvoření příručky osvědčených postupů, zda danou úpravu plavidla lze
považovat za větší úpravu plavidla či nikoli. Byla zorganizována exkurze do loděnice
výrobce plachetnic Sunbeam. Zástupce RSG seznámil přítomné se zprávou z minulého
zasedání RSG ve Stockholmu.
37) 0005064/18
Francie, Sophia Antipolis – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní
spolupráci dozorových orgánů pod směrnicí pro rádiová zařízení (ADCO RED)
29. – 31. 10. 2018 – Ing. Pavol Zöld, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 9. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni, kde byla projednána následující témata:
rádiové moduly a senzory instalované ve vozidlech – z důvodu stárnutí senzorů
se objevuje problém, zda tyto senzory, které jsou ve vozidlech naistalovány, splňují
základní požadavky na výrobky i po několika letech provozu; skenery těla a jejich
frekvenční pásma a zasedání sdružení pro dodržování směrnice o rádiových zařízeních
(REDCA). Dále se projednávaly návrhy na mezinárodní dozorovou kampaň pro rok 2019
a problematika repasovaných zařízení, kdy jsou tyto výrobky dováženy ze třetích zemí
nebo to jsou tzv. výrobky z druhé ruky dovážené z důvodu jejich repasování.
38) 0005066/18
Kypr, Limassol – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro výtahy (ADCO LIFT)
1. – 2. 11. 2018 – Ing. Martin Habison, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 17. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni, kde byla projednána následující témata:
schválení programu, diskuze k některým bodům programu z minulého zasedání, které
nebyly uzavřeny, příspěvky některých zástupců členských zemí k bodům programu,
zprávy předsedy skupiny, diskuse k definici „nový výtah“, příspěvky a diskuse
k základnímu požadavku 2.2 Přílohy I směrnice 2014/33/EU o posuzování výtahů a
bezpečnostních komponent (riziko sevření osob). Diskutovalo se také o tom, že v oblasti
výtahů a bezpečnostních komponent neprobíhají žádné společné akce, do kterých by se
zapojila většina členských států.
39) 0005069/18
Belgie, Brusel – Mezinárodní týden bezpečnosti výrobku
12. – 15. 11. 2018 – Ing. Michal Kříž, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Mezinárodní setkání dozorových,
legislativních, regulatorních a standardizačních orgánů, Evropského parlamentu,
Evropské komise DG GROW, DG JUSTICE, CPSC, OECD, ICPHSO, notifikovaných
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osob, se zahraničními zástupci výrobců, nadnárodních průmyslových svazů, asociací,
nadací, spotřebitelských a občanských organizací. Cílem jsou diskuse a podpora
mezinárodní spolupráce v oblasti bezpečnosti výrobků a posílení vynucování požadavků
na bezpečnost nepotravinářských výrobků. Během panelových přednášek byla
probírána tématika bezpečnosti výrobků, ochrany spotřebitele, IoT (Internet of Things) a
AI (Artificial Intelligence), online platformy, technologií prodeje výrobků přes internet,
Recall výrobků, a to nejen na evropské ale i celosvětové úrovni.
40) 0005065/18
Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů podle nařízení pro stavební výrobky (ADCO CPR)
13. – 14. 11. 2018 – Ing. Vít Sopko, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Členové pracovní skupiny projednali zprávu
z posledního zasedání této pracovní skupiny. Dále byla předvedena první funkční verze
aplikace Smart CE marking, která má sloužit pro získání podrobných informací
v elektronické podobě o výrobku na základě načteného QR kódu. Dalším krokem budou
zasedání o charakteristikách, které budou vloženy do systému. Pracovní skupina
pro dozor nad trhem na staveništi prezentovala své zkušenosti z kontrol provedených
na staveništi. Na základě těchto informací vytvořila dotazník pro ostatní dozorové orgány
s cílem zjistit aktuální stav legislativy pro provádění dozoru na staveništi v jednotlivých
členských státech. Účastníci pracovní skupiny ADCO CPR na závěr zasedání zvolili
nového předsedu této pracovní skupiny. Příštímu zasedání bude předsedat Finsko.
41) 0005058/18
Cabiate, Itálie – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 –
Electrical Toys
20. – 21. 11. 2018 – Ing. Marie Vilímová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Účastníci se v laboratoři seznámili
s výsledky prováděných zkoušek na odebraných hračkách vzhledem k požadavkům
směrnice 2009/48/ES konkretizovaným v harmonizované normě EN 62115 v platném
znění, tak výsledky zkoušek dle směrnice 2011/65/EU. Proběhla diskuze o závažnosti
zjištěných závad a neshod s platnými předpisy z hlediska bezpečnosti konkrétních
hraček, požadavkům na přijatá ochranná opatření či hlášení hraček klasifikovaných jako
nebezpečné do systému RAPEX.
42) 0005061/18
Slovinsko, Lublaň – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 –
Electrical Appliances
21. – 22. 11. 2018 – Ing. Michal Kříž, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Čtvrté zasedání pracovní skupiny
na elektrické spotřebiče se konalo v akreditované zkušební laboratoři SIQ Ljubljana,
která prováděla posouzení všech vzorků, které byly v rámci společné kontrolní akce
odebrány všemi členy pracovní skupiny. Společně s pracovníky zkušebny SIQ, kteří
prováděli zkoušky, byly diskutovány výsledky testů jednotlivých výrobků. Následně byly
diskutovány výsledky na uzavřeném zasedání členů pracovní skupiny, kde byl domluven
následný postup kontroly a jejího vyhodnocení a byly zpracovány vzorová posouzení
rizik.
43) 0005076/18
Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů podle nařízení pro spotřebiče plynných paliv (ADCO GAR)
4. 12. 2018 – Ing. Alena Skutilová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Na zasedání skupiny ADCO GAR byly
projednány následující body programu: schválení jednotlivých bodů zasedání, schválení
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zápisu z minulého zasedání, souhrnné informace z zasedání skupiny IMP-IMG,
souhrnné informace z zasedání skupiny předsedů jednotlivých skupin ADCO, stav
společné dozorové akce plynových spotřebičů, další kontrolní akce v jednotlivých zemích
skupiny, příklady neplnění povinností některých hospodářských subjektů ve vztahu
k nové legislativě, souvislost výsledků testování některých spotřebičů s požadavky
příslušné normy, informace členů skupiny o dalších dozorových akcích, případy
neoprávněně upravených dokumentů (např. EU certifikátu typu), volba nového předsedy
skupiny ADCO GAR, datum a místo konání příštího zasedání.
44) 0005078/18
Belgie, Lovaň – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro elektrická zařízení (ADCO LVD)
4. – 5. 12. 2018 – Ing. Petr Kotyza, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 42. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni, na kterém byly projednány případy
nebezpečných výrobků, téma dozoru nad trhem ve Finsku v oblasti internetového
obchodu s elektrickými výrobky, s hračkami, kosmetikou, šperky aj., dále výsledky
kontrolních akcí v Belgii v oblasti USB nabíječek, dále problematika připojitelnosti
lokálních sestav zdrojů energie (např. solárních panelů) v Holandsku, dále problematika
svítidel, která nejsou opatřena zadním krytem aj.
45) 0005070/18 – žádost stornována
46) 0005080/18
Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů podle nařízení pro názvy textilních vláken (ADCO TEXTIL)
11. 12. 2018 – Mgr. Matúš Žiga, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Jednalo se o 4. zasedání pracovníků
dozorových orgánů na celoevropské úrovni, na kterém byly projednány – zpracování
technických pokynů vybrána Asociací výzkumu textilního průmyslu (AITEX). Byla
představena prvotní verze obecného protokolu a specifické protokoly pro sportovní
ponožky, vyšívané košile, sportovní legíny, punčochy, potahované látky, bundy a
ručníky. Dále se diskutovalo o návrhu nařízení EK, kterým se stanoví pravidla a postupy
pro dodržování a prosazování harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se
výrobků a o problémech s označováním kožešin na trhu EU. Dozorová kampaň ČOI
zaměřená na označování kožešin byla zmíněna jako vzorový příklad pro další dozorové
orgány. Pak se probíraly specifické případy textilních výrobků, se kterými se účastnici
potkali od posledního zasedání – označování v anglickém jazyce, interpretace článku
11.2. Nařízení, problematika označování způsobem „multiple choice“ a vícero textilních
štítků.
47) 0005077/18
Cabiate, Itálie – Zasedání mezinárodní společné akce PROSAFE JA2016 – CCA
11. – 12. 12. 2018 – Ing. Jarmila Bendová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Účastníci společného dozorového projektu
JA2016 se dne 11. 12. 2018 sešli na 4. společném zasedání ve zkušební akreditované
laboratoři IISG v Itálii, která byla vybrána pro posouzení vzorků dětských nosičů a
postýlek. Pracovníci laboratoře informovali účastníky zasedání o průběhu a celkových
výsledcích testování. Byly zaznamenány obecné problémy s protokoly o testování, neboť
informace o číslech modelů, zemi výroby atd. byly převzaty z tabulky vygenerované MSA
a ne od samotných produktů, takže se vyskytují chyby a chybějící podrobnosti. Většinou
byly produkty, které byly vzorkovány, nevyhovující, a 2 vzorky prokázaly skutečné
bezpečnostní problémy. Nejvíce neshod se vyskytlo v označování, značení, v návodech
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k použití a pokynech k obsluze a ve výstrahách, a dále v nepropustnosti pro vzduch
u dětských klasických a cestovních postýlek.
48) 0005079/18
Belgie, Brusel – Zasedání pracovní skupiny pro administrativní spolupráci
dozorových orgánů pod směrnicí pro přepravitelná tlaková zařízení (ADCO TPED)
17. – 18. 12. 2018 – Ing. Alena Skutilová, OMPK
Program a zhodnocení přínosu zasedání: Na zasedání skupiny ADCO TPED byly
projednány následující body programu: schválení jednotlivých bodů zasedání, schválení
zápisu z minulého zasedání, dohoda o změně pořadí projednávaných bodů v rámci
dvoudenního programu, prezentace návrhů administrativních rozhodnutí ze zasedání
notifikovaných osob v dubnu a v říjnu 2018 a debata o případných úpravách jejich znění,
situace v oblasti dozoru trhu, stav návrhů novelizace nařízení Evropského parlamentu a
Rady 765/2008, příklady neplnění chybných postupů některých hospodářských subjektů
při provozu opakovaně plněných tlakových zařízení ve vztahu k platné legislativě,
informace členů skupiny o dozorových akcích, problematika posuzování shody
přepravitelných tlakových zařízení v Turecku, volba nového předsedy skupiny ADCO
TPED, datum a místo konání příštího zasedání.

Služební zahraniční cesty
Oddělení právní
49) 0005030/18
29. – 30. 4. 2018 – Mgr. Daniela Hlatká – PRÁVNÍ ODBOR
Bulharsko, Sofie - Konference na téma ochrana spotřebitele: Spotřebitelské právo
a politika. Můžeme to dělat lépe? (Consumer law and policy today. Can we do
better?)
Program a zhodnocení přínosu jednání: Hlavním tématem konference byla
připravovaná legislativa týkající se ochrany spotřebitele – byl shrnut průběh tzv. REFIT
procesu, byla představena chystaná úprava čtyř směrnic tzv. New Deal for Consumers
(připravovaná směrnice má změnit směrnice 93/13/EHS, 98/6/ES, 2005/29/ES a
2011/83/EU), dalším probíraným předpisem byl návrh směrnice o zástupných žalobách
na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.
Účastníci konference byli seznámeni s důvody vedoucími k přípravě nové legislativy a
s obsahem chystaných předpisů.
50) 0005040/18
14. – 15. 6. 2018 – Mgr. Daniela Hlatká - PRÁVNÍ ODBOR
Belgie, Brusel – Výroční setkání e-enforcement group (skupina zaměřená na
problematiku internetového obchodování)
Program a zhodnocení přínosu jednání: Zástupci této skupiny se scházejí dvakrát
ročně za účelem sdílení nových poznatků a zkušeností souvisejících s internetovým
obchodováním. Na programu jednání bylo shrnutí společné akce zaměřené na sociální
sítě, připomenutí společné akce proti platformě AirBnB. Část jednání byla věnována též
aktivitám e-enforcement academy. Zástupci jednotlivých členských států představili
aktuální řešené problémy – zmíněny byly např. pasti předplatného (mimo jiné ve vazbě
na ochranu osobních údajů), plánované zastarávání, internetové seznamky, prodej a
reklama na sociálních sítích atd. Byly diskutovány problémy při sdílení případů –
problémy v odlišnostech právní úpravy v jednotlivých členských státech, strnulost celého
systému. V další části setkání byly představeny chystané předpisy týkající se boje proti
nelegálnímu digitálnímu obsahu, e-privacy, podpory spravedlnosti a transparentnosti pro
podnikové uživatele internetových zprostředkovatelských služeb. Dále se účastníci
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zamýšleli nad propojeností úpravy spotřebitelského práva, úpravy ochrany osobních
údajů a úpravy související s poskytováním digitálního obsahu.
ČOI získala především poznatky o problémech, se kterými se v oblasti internetového
obchodování setkávají v jiných členských státech, a o tom, jak je k těmto problémům
přistupováno.
51) 0005068/18
5. – 6. 11. 2018 – Mgr. Daniela Hlatká - PRÁVNÍ ODBOR
Nizozemsko, Haag - Společný workshop orgánů CPC a zástupců policie a
Europolu ohledně pastí předplatného
Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednání navázalo na setkání, které se
uskutečnilo v dubnu 2017 v Kodani, závěrem předchozího jednání bylo, že je při řešení
dané problematiky třeba spolupracovat např. též s donucovacími orgány. V úvodu
jednání byly shrnuty dosavadní kroky v oblasti pastí předplatného, bylo představeno, jak
je možné pasti předplatného identifikovat a jaké problémy jsou s nimi spojené. Jednání
se zúčastnili též zástupci z Kanady, kteří hovořili o svých zkušenostech; zdůraznili, že je
třeba se zaměřit na sběr dat a jejich analýzu. V jednotlivých zemích EU se proti pastem
předplatného bojuje různě – např. dochází k blokování stránek, ke spolupráci s policií a
bankami, k varování spotřebitelů před takto podvodnými stránkami, k postihování
pachatelů. Zástupci navštívili též sídlo Europolu, kde jim byla představena činnost úřadu
a nastíněny možnosti spolupráce.
ČOI získala nové poznatky týkající se pastí předplatného a možností boje proti nim.
52) 0005073/18
29. – 30. 11. 2018 – Mgr. Daniela Hlatká - PRÁVNÍ ODBOR
Belgie, Brusel – Výroční setkání e-enforcement group (skupina zaměřená na
problematiku internetového obchodování)
Program a zhodnocení přínosu jednání: Jednalo se o druhé setkání této skupiny
v roce 2018. Byly připomenuty priority oblasti ochrany spotřebitele a možnost je
doplňovat či měnit. Bylo poukázáno na přínosy, které může poskytnout tzv. wiki
platforma, kde je možné sdílet zkušenosti a klást dotazy vztahující se k jednotlivým
oblastem zájmu, zástupci byli vyzváni, aby na tuto platformu přispívali. Bylo hovořeno o
aktivitách v rámci e-enforcement academy. Zástupci členských států diskutovali o
aktuálních problémech (sociální sítě, falešné administrativní weby, pasti předplatného,
online seznamky, tzv. chytré domovy a internet věcí, falešné recenze), se kterými se
v oblasti internetového obchodování setkávají, a o tom, jak tyto problémy řeší. Na jednání
byly vytyčeny akce, kterých je možné se zúčastnit – vyzkoušení tzv. notice and action
procedure, minisweep zaměřený na problematiku informací o právu na odstoupení od
smlouvy na online seznamkách, vyplnění dotazníku týkajícího se internetu věcí,
vytvoření stránky na wiki platformě ohledně falešných recenzí a falešných
administrativních webů, vyplnění tabulky o používaných nástrojích při kontrolách na
internetu.
ČOI získala poznatky o aktuálních problémech vyskytujících se v oblasti internetového
obchodování a o možnostech jejich řešení v rámci činnosti e-enforcement group.
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Služební zahraniční cesty
Odbor spotřebitelského poradenství (oddělení ESC)
53) 0005021/18 (Mgr. Tichota) a 0005025/18 (Mgr. Havránková) - ESC
Bulharsko, Sofie – jednání zástupců sítě ESC a EK v rámci bulharského
Předsednictví EU, konference bulharského Předsednictví EU.
Datum: 29. 4.–2. 5. 2018, resp. 30. 4.–2. 5. 2018
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Tichota (ZSC 21) a
Havránková (ZSC 25)
Program: Účast na setkání členů sítě Evropských spotřebitelských center (tzv.
Cooperation day) a dále na tzv. Presidency Event pořádané u příležitosti předsednictví
Bulharska 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, 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.
54) 0005022/18 (Mgr. Tichota) a 0005023/18 (JUDr. Petrážová) - ESC
Belgie, Brusel – Setkání ředitelů sítě ESC s Evropskou komisí
Datum: 10.–12. 4. 2018, resp. 11.–12. 4. 2018
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Tichota (ZSC 22) a
Petrážová (ZSC 23)
Program: Účast na jednání členů sítě ESC, Evropské komise a agentury Chafea
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o novém 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.
55) 0005034/18 (Mgr. Havránková) a 00050436/18 (Mgr. Ležatková) - ESC
Polsko, Těšín – účast na festivalu Svátek tří bratří
Datum: 14.–16. 6. 2018
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Havránková (ZSC 34) a
Ležatková (ZSC 36)
přeshraničním festivalu Svátek tří bratří, pořádaném v Českém Těšíne a polském
Těšíně.
Zhodnocení přínosu jednání: Prezentace sítě ESC a jednotlivých center na významné
kulturní a společenské události euroregionu, kde se setkávají hranice tří států. Možnost
osobní výměny zkušeností s kolegy ze zúčastněných partnerských center.
56) 0005035/18 (Mgr. Ležatková) - ESC
Belgie, Brusel – Konference ADR Assembly
Datum: 11.–13. 6. 2018
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Ležatková (ZSC 35)
Program: Účast na konferenci ADR Assembly, kdy se jednalo o setkání subjektů ADR,
Evropských spotřebitelských center, kontaktních míst ODR platformy a Evropské
Komise. Konference byla rozdělena na několik prakticky zaměřených workshopů týkající
se problematiky mimosoudního řešení sporů.
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací o aktuální situaci stavu mimosoudního
řešení sporů v jednotlivých členských státech EU, trendech spotřebitelské politiky EU a
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roli subjektů ADR, ODR kontaktních míst a ESC, dalším směrování mimosoudního
řešení sporů v rámci EU a chystané legislativě. Výměna zkušeností s kolegy ze
zahraničí.
57) 0005041/18 (Mgr. Tichota) - ESC
Lucembursko, Lucembursko – Setkání ředitelů sítě s výkonnou agenturou Chafea
a Evropskou komisí
Datum: 20.–22. 6. 2018
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Tichota (ZSC 41)
Program: Účast na jednání členů sítě ESC, Evropské komise a agentury Chafea
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o změnách v přihláškách a
vyúčtování ke grantu ESC, budoucích výzvách pro síť ESC, dalším směrování sítě ESC
a koordinaci činnosti jejích členů, požadavcích Chafea na speficikaci činnosti
v přihláškách SGA 2019, propagaci sítě ESC, společných projektech sítě ESC.
58) 0005046/18 (JUDr. Petrážová) - ESC
Belgie, Brusel – Setkání ředitelů sítě ESC s Evropskou komisí
Datum: 20.–21. 9. 2018
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Petrážová (ZSC 46)
Program: Účast na jednání členů sítě ESC, Evropské komise a agentury Chafea
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o elektronické správě grantů
na účastnickém portálu EK, právních a finančních otázkách fungování stě ESC, IT
nástrojích, podpoře a praktických detailech IT nástrojů sítě ESC, šíření a využívání
výsledků projektu.
59) 0005053/18 (JUDr. Petrážová) a 0005054/18 (Mgr. Tichota) - ESC
Rakousko, Vídeň – Komunikační workshop sítě ESC
Datum: 8.–10. 10. 2018
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – JUDr. Petrážová (ZPC 53) a
Mgr. Tichota (ZSC 54)
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 fungování
internetových vyhledávačů a souvisejícím nastavení webových stránek, o komunikačním
nástroji Picture Your Rights, možném budoucím směřování komunikace témat sítě ESC,
nástrojích podávání přesnějších informací spotřebitelům, sdílení zkušeností
s komunikačními pracovníky ostatních center, možnostech zefektivnění běžných i
mimořádných komunikačních aktivit ESC.
60) 0005062/18 (Mgr. Tichota) a 0005063/18 (JUDr. Petrážová) - ESC
Belgie, Brusel – Školení, nový systém řešení sporů
Datum: 22.–24. 10. 2018
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Tichota (ZSC 62) a
Petrážová (ZSC 63)
Program: Účast na workshopu sítě ESC k novému systému pro řešení případů,
organizované Evropskou komisí
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací zejména o nově spuštěném IT nástroji
pro řešení sporů mezi jednotlivými členy sítě ESC, dalším rozvoji společné práce na
řešení případů, možných cestách ke zefektivnění spotřebitelského poradenství, diskuse
o možnostech zavedení prvků umělé inteligence do práce ESC, zahájení diskuse o
dalších možnostech rozvoje sítě ESC na základě IT řešení.
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61) 0005067/18 (Mgr. Havránková) - ESC
Belgie, Brusel – Kurz právnické angličtiny, ERA
Datum: 1.–7. 12. 2018
Účast: 1 zástupce ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Havránková (ZSC 67)
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.
62) 0005071/18 (Mgr. Tichota) a 0005072/18 (JUDr. Petrážová) - ESC
Belgie, Brusel – jednání sítě ESC, EK, CHAFEA a platformy ODR
Datum: 28.–29. 11. 2018, resp. 28.–30. 11. 2018
Účast: 2 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Tichota (ZPC 71), Petrážová
(ZSC 72)
Program: Spolupráce v síti ESC, koordinace rozvoje sítě ESC, jednání kontaktních míst
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 hodnocení přihlášek ke
grantové smlouvě na rok 2019, aktuální informace o společných projektech sítě ESC,
spolupráce se sítí CPC, další postup v rámci vývoje komunikačního systému sítě ESC.
Hodnocení působnosti platformy ODR, řešení problémů pro uživatele jak z řad veřejnosti,
tak kontaktních míst ODR.
63) 0005081/18 (JUDr. Petrážová) a 0005082/18 (Mgr. Tichota) a 0005083/18 (Mgr.
Tomsová) - ESC
Rakousko, Vídeň – studijní návštěva
Datum: 11.–12. 12. 2018
Účast: 3 zástupci ČOI (Evropské spotřebitelské centrum) – Petrážová (ZSC 81), Tichota
(ZSC 82) a Tomsová (ZSC 83)
Program: Studijní cesta do partnerského ESC Rakousko, výměna zkušeností a postupů.
Zhodnocení přínosu jednání: Zajištění informací pro další práci ESC ČR, diskuse
s pracovníky ESC Rakousko, informace o přístupech a postupech jednotlivých ESC při
řešení přeshraničních spotřebitelských sporů a konzultace společně řešených
spotřebitelských přeshraničních sporů (především letecká doprava, online seznamky,
autopůjčovny a další). Také byla obsáhle diskutována problematika komunikace sítě
ESC, platformy ODR a subjektů ADR.

Služební zahraniční cesty
Odbor spotřebitelského poradenství (oddělení ADR, oddělení PIS)
64) 0005017/18 (Mgr. Odehnalová) – ADR a PIS
Vídeň, Rakousko
Datum: 23.3.2018
Účast: 1 zástupce ČOI (OSP) – Odehnalová (ZSC 017)
Program: Účast na jednání sítě „Travel-Net“
Zhodnocení přínosu jednání: Předmětem zahraniční cesty byla účast na jednání 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 vývoji v síti a její
podpoře ze strany Evropské komise.
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65) 0005032/18 (Mgr. Večl) a 0005044/18 (Mgr. Krejcar) - ADR a PISBelgie, Brusel –
Konference ADR Assembly
Datum: 11.–13. 6. 2018
Účast: 2 zástupci ČOI (OSP) - Večl (ZSC 32), Krejcar (ZSC 44)
Program: Účast na konferenci ADR Assembly, kdy se jednalo o setkání subjektů ADR,
Evropských spotřebitelských center, kontaktních míst ODR platformy a Evropské
Komise. Konference byla rozdělena na několik prakticky zaměřených workshopů týkající
se problematiky mimosoudního řešení sporů.
Zhodnocení přínosu jednání: Získání informací o aktuální situaci stavu mimosoudního
řešení sporů v jednotlivých členských státech EU, trendech spotřebitelské politiky EU a
roli subjektů ADR, ODR kontaktních míst a ESC, dalším směrování mimosoudního
řešení sporů v rámci EU a chystané legislativě. Výměna zkušeností s kolegy ze
zahraničí.
66) 0005047/18 (Mgr. Odehnalová) - ADR a PISBrusel, Belgie
Datum: 16.-18.9.2018
Účast: 1 zástupce ČOI (OSP) – Odehnalová (ZSC 047)
Program: Účast na setkání skupiny odborníků na podporu aplikace směrnice o
souborných cestovních službách a spojených cestovních službách
Zhodnocení přínosu jednání: Cílem cesty bylo zajištění aktuálních informací a
navázání kontaktů s ostatními evropskými subjekty zaměřujících se na cestovní právo a
výměna zkušeností s aplikací nové Směrnice.
67) 0005049/18 (Mgr. Odehnalová) a 0005050/18 (Mgr. Pithart) - ADR a PIS
Trier, Německo
Datum: 10.-12.10.2018
Účast: 2 zástupci ČOI (OSP) – Odehnalová (ZSC 049), Pithart (ZSC 050)
Program: Účast na konferenci o vývoji evropského spotřebitelského práva
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.
68) 0005051/18 (Mgr. Girtová) a 0005052/18 (Mgr. Večl) - ADR a PIS
Soluň, Řecko
Datum: 11.-13.10.2018
Účast: 2 zástupci ČOI (OSP) – Girtová (ZSC 051), Večl (ZSC 052)
Program: Účast na jednání sítě „Travel-Net“
Zhodnocení přínosu jednání: Předmětem zahraniční cesty byla účast na jednání 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 vývoji v síti a její
podpoře ze strany Evropské komise.
69) 0005074/18 (Mgr. Odehnalová) a 0005075/18 (Mgr. Máchová) - ADR a PIS
Belgie, Brusel – Kurz právnické angličtiny, ERA
Datum: 1.–7. 12. 2018
Účast: 2 zástupci ČOI (OSP) – Odehnalová (ZSC 74), Máchová (ZSC 75)
Program: Účast na kurzu právnické angličtiny pořádaném Akademií evropského práva
ERA.
Zhodnocení přínosu jednání: Získání vyšší expertizy v užívání anglického jazyka jako
jednacího jazyku ADR, a tedy i vhledu do právního prostředí anglicky mluvících zemí a
institucí Evropské komise.
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Služební zahraniční cesty
Regionální inspektorát Ostrava
70) 0005038/18 (p. Brus) + 0005037/18 (Bc. Kovařčík) – Slovensko, Bratislava – Odvoz
vzorku LPG k nezávislému rozboru
Datum: 5. 6. 2018
Účast: 2 zástupci ČOI RI Olomoucký a Moravskoslezský (Oddělení kontroly I) – Brus,
Kovařčík
Program: Odvoz vzorku LPG k nezávislému rozboru na základě výběrového řízení ÚI
Zhodnocení přínosu jednání: Získání nezávislého akreditovaného rozboru retenčního
vzorku LPG na základě výběrového řízení ÚI.

IX.
Vyčíslení výdajů na pohoštění a dary
Pohoštění (5175)
Pohoštění se podávalo při pracovních jednáních se spolupracujícími organizacemi,
na poradách ředitelů, školeních v prostorách ČOI, v letním období byla hrazena voda pro
zaměstnance.
Konečný rozpočet činil 395 398,50 Kč (byly zapojeny NNV a došlo k posílení z RP 5194
Dary).
Celkem bylo vyčerpáno 385 140 Kč
Dary (5194)
Finanční prostředky na dary byly přiděleny v celkové výši 30 000 Kč, čerpány byly ve výši
18 105 Kč. Přesunuto do RP 5175 Pohoštění bylo 11 895 Kč.
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X.
Přehled všech zálohových plateb na dodávky a práce
investičního a neinvestičního charakteru,
nerealizovaných v roce 2018, 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.
Na zálohových fakturách za energie a služby bylo vynaloženo v roce 2018 celkem 3 335 tis.
Kč za rok. V roce 2018 nehradila ČOI zálohy za budovu ústředního inspektorátu v Praze,
která by jinak činila cca 100 tis. za měsíc (1 200 tis. za rok) – energie byly hrazeny dle
skutečné spotřeby.
Odhad záloh na rok 2019 v sobě zahrnuje avizované zvýšení cen energií a činí cca 4 900
tis. Kč za rok.

XI.
Bezúplatné převody majetku
V roce 2018 ČOI nezískala bezúplatným převodem žádný majetek.
V roce 2018 nepřevedla ČOI bezúplatným převodem žádný majetek.
ČOI v roce 2018 odprodala nepotřebný majetek v hodnotě celkem 187 600 Kč. Jednalo se
o notebooky (22 000 Kč) a 3 ks osobních automobilů (165 600 Kč).
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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
z nezaplacených sankcí udělených ČOI vymáhají celní úřady. V roce 2018 bylo na zvláštní
příjmový účet státního rozpočtu z pokut uložených ve správním řízení odvedeno 111 879 835 Kč
(v roce 2017 to bylo 65 431 129 Kč).
Z toho příkazy vybrané na místě byly v roce 2018 ve výši 15 062 000 Kč (v roce 2017 to bylo
8 606 200 Kč) a za správní poplatky bylo vybráno 26 000 Kč (v roce 2017 to bylo 10 800 Kč).
Celkem za sledovaný rok je v pohledávkách evidováno 150 997 935 Kč (v roce 2017 to bylo
96 490 903 Kč), z toho byly celním úřadům předány k vymáhání pohledávky za 54 173 100 Kč
(v roce 2017 to bylo 9 130 628 Kč).
Příjmy – zvláštní příjmový účet
Text
Příkazy a rozhodnutí správního řízení
Příkazy vybrané na místě
Správní poplatky
Náklady řízení převedené na účet 19Pokuty předané celním úřadům

MD

Dal

15 062 000
26 000
33 000
54 173 100

CELKEM

zůstatek
150 997 935
15 062 000
26 000
-33 000
-54 173 100
111 879 835
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XIII.
Výsledky vnějších a vnitřních kontrol uskutečněných
v roce 2018
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. 2018 zajišťován jedním zaměstnancem.
V roce 2018 nebyly v České obchodní inspekci provedeny žádné vnější kontroly.
Vnitřní kontroly
Vnitřní kontrolu zajišťuje jeden zaměstnanec řízený ředitelem Kanceláře úřadu. Plán
vnitřních kontrol na rok 2018 byl schválen ústředním ředitelem České obchodní inspekce a
obsahoval celkem 7 vnitřních kontrol (z toho 2 dokončované z roku 2017) zaměřených na:
proces zhotovování a likvidaci razítek, správnost zadávání dat do kontrolně databázového
systému Mercurius; využití služebních vozidel, cestovní náhrady a stravenky, rezervní fond,
měřidla a jejich ověření v ČOI a Mercurius – proces zadávání dat se zaměřením na správní
řízení.
Z plánovaných vnitřních kontrol byly provedeny 4 kontroly, jedna je ve fázi dokončení
(měřidla) a dvě kontroly byly přesunuty do plánu na rok 2019 (rezervní fond a Mercurius se
zaměřením na správní řízení). Výsledky z kontrol byly předány ústřednímu řediteli a
projednány na poradě vedení, případně poradě ředitelů inspektorátů. K nápravě zjištěných
nedostatků byla přijata příslušná opatření.
Interní audity
Interní audity v roce 2018 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 2018 bylo naplánováno 6 interních auditů. Realizováno bylo všech
6 plánovaných auditů v předpokládaných termínech. Provedené audity byly zaměřeny na:
IA/2018/P/001 Hospodaření s prostředky EU v roce 2017 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. 748685 - ECC-Net CZ SGA 2017. Výsledky interního auditu potvrdily, že všechny
vykázané výdaje v souvislosti s projektem byly způsobilé dle podmínek stanovených
v projektu.
IA/2018/P/002 Audit průběhu správních řízení
Cílem auditu bylo ověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti správních řízení.
V rámci auditu byla zkoumána správnost souladu nastavení vnitřních procesů s platnou
legislativní úpravou, dodržování zákonem stanovených povinností při vedení správních
řízení, správnost evidence vydaných rozhodnutí ze správních řízení a evidence úhrad a
vymáhání pohledávek ze správních řízení. Na základě výsledků auditu byla identifikována
2 zjištění se střední mírou závažnosti spočívající v nedodržení lhůt pro vydání rozhodnutí,
jak na úrovni regionálních inspektorátů, tak i v případě odvolání proti rozhodnutí.
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IA/2018/P/003 Řídící kontrola ve mzdové oblasti, řídící kontrola průběžná
a následná
Interní audit byl zaměřen na zavedení a účinnost řídící kontroly ve mzdové oblasti
a v oblasti průběžné a následné řídící kontroly. Výsledek interního auditu odhalil
nesrovnalosti spočívající zejména v nedostatečném nastavení procesu řídící kontroly ve
mzdové oblasti a v neaktuálnosti vnitřních předpisů pro stanovení postupu pro dodržování
pracovní doby na regionálních inspektorátech včetně sjednocené evidence docházky.
IA/2018/P/004 Zajištění systému vnitřní kontroly v České obchodní inspekci
Cílem interního auditu bylo ověřit nastavení a účinnost vnitřní kontroly v České obchodní
inspekci z hlediska souladu nastavení vnitřních procesů s platnou legislativou, plánování a
zaměření vnitřních kontrol a účinnost vnitřních kontrol. Zjištěné nedostatky v nastavení
procesu provádění vnitřních kontrol se projevovaly jednak v neaktuálnosti, dále
v nesprávnosti některých ustanovení platné vnitřní normy a v neposlední řadě i v neúplnosti
vnitřního předpisu upravujícího proces provádění vnitřních kontrol.
IA/2018/P/005 Využívání EIS JASU CS včetně přidělování přístupových práv
Cílem interního auditu bylo ověřit účinnost vnitřního kontrolního systému v oblasti využívání
EIS JASU CS včetně přidělování přístupových práv. Identifikovaná zjištění spočívala
v nesprávném postupu přidělování práv k přístupovým rolím, a to zejména
v nejednoznačném definování obsahu a pravomocí stavových rolí, neadekvátnímu rozsahu
dokladových rolí zaměstnanců vzhledem k jejich služebnímu nebo pracovnímu zařazení,
nesprávnému přidělování funkčních rolí. Další identifikované zjištění spočívá
v neaktuálnosti a nejednoznačnosti nastavení pravidel pro přidělování práv k přístupovým
rolím. Z hlediska využívání pořízených funkcionalit systému EIS JASU CS, bylo zjištěno
nedostatečné využívání modulu pro evidenci smluv a modulu pro evidenci veřejných
zakázek.
IA/2018/P/006 Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů
Cílem interního auditu bylo ověřit nastavení a fungování vnitřního kontrolního systému
v oblasti mimosoudního řešení spotřebitelských sporů. Audit identifikoval zjištění ukazující
na nedostatky spočívající v nedodržení pravidel pro řešení spotřebitelských sporů,
v důsledku nepřiměřeně dlouhé doby mezi dvěma po sobě následujícími kroky procesu
mimosoudního řešení spotřebitelského sporu, neúplně vedených spisech k jednotlivým
spotřebitelským sporům a v rovněž v absenci nebo výskytu chybných údajů v online tabulce
evidence řešených spotřebitelských sporů.
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. 2018
Zůstatek rezervního fondu k 31. 12. 2018 činil 2 693 269,90 Kč.
Na Rezervní fond jsou přijímány zejména finanční prostředky z refundací zahraničních
služebních cest, zejména výdaje od partnerů za uskutečněné zahraniční služební cesty a
dále pak vratky za odeslání vzorků.
Rovněž jsou na tento účet v souladu s grantovou smlouvou ESC přijímány finanční
prostředky - příspěvky Evropské komise na činnost ESC. V roce 2018 bylo na RF přijato
1 231 811 Kč (49 000 EUR) jako záloha na činnost ESC pro rok 2018, která byla zapojena
do rozpočtu v plné výši (tyto finanční prostředky byly EK chybně zaslány na běžný účet ČOI,
po jejich přijetí dne 2. 2. 2018 byly následně převedeny na účet rezervního fondu).
Dále pak dne 5. 6. 2018 byl přijat na rezervní fond doplatek od EK ve výši 511 936,02 Kč
(20 020,8 EUR), vztahující se k činnosti ESC v roce 2017, který byl v plné výši odveden jako
příjem státního rozpočtu.
V závěru roku byla 21. 12. 2018 na rezervní fond přijata částka 1 255 919 Kč (49 000 EUR)
jako záloha na činnost ECS v roce 2019, která bude v tomto roce zapojena do rozpočtu.
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.
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XV.
Vyčíslení nevyčerpaných rozpočtových prostředků
k limitům výdajových účtů za rok 2018
Výdajový účet nebyl zcela vyčerpán. Nedočerpáno bylo 102 867 tis. Kč, což je o 36 000 tis.
Kč více než v roce 2017 (66 756 tis. Kč). Z této částky ČOI v září roku 2018 nabídla MPO
k využití v rámci kapitoly nedočerpané prostředky ve výši 2 120 tis. Kč.
Z nevyčerpané částky tvoří:
1) 2 769 tis. Kč nedočerpané prostředky na platy (v roce 2017 činil 2 800 tis. Kč)
2) 20 565 tis. Kč nedočerpané prostředky na náhrady soudních sporů (v roce 2017 činil
21 369 tis. Kč)
3) 18 899 tis. Kč nedočerpané prostředky na investice (v roce 2017 bylo vyčerpáno 15 856
tis. Kč)
4) 59 635 tis. Kč nedočerpané provozní výdaje (v roce 2017 činily 26 255 tis. Kč)

Systémově určené výdaje (Investice) nebyly zcela vyčerpány.
Ve schváleném rozpočtu bylo přiděleno na investiční výdaje 11 850 tis. Kč, které patří do
programu 122V193, platného pro roky 2017 – 2023. Rozpočet investic byl v průběhu roku
navýšen o 15 764 tis. Kč nevyčerpaných v roce 2017. Celkem konečný rozpočet činil 27 614
tis. Kč. V porovnání s rokem 2017 (18 550 tis. Kč) byl schválený rozpočet na investice nižší
o 6 700 tis. Kč, avšak konečný rozpočet po zapojení NNV byl vyšší než v roce 2017 (23 313
tis. Kč), a to o 4 300 tis. Kč.
Čerpáno nebylo celkem 19 894 tis. Kč (18 992 tis. Kč tvoří prostředky na agregovaných
akcích, které nebyly dočerpány a dále na akcích, které byly zahájeny a budou čerpány
v roce 2019). Rozdíl ve výši 902 tis. Kč tvoří zůstatky na dokončených akcích - rozdíly mezi
schváleným SMVS a reálnou fakturací) a úspory na výběrových řízeních. V porovnání
s rokem 2017 (16 917 tis. Kč) byla nevyčerpaná částka v roce 2018 o 2 977 tis. Kč vyšší.
Tento rozdíl je způsoben vysokou rozpracovaností investičních akcí a složitostí výběrových
řízení.
Investice do SW:
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 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 2 273 tis. Kč, což je o 1 650 tis. Kč méně než v roce 2017
(3 923 tis. Kč). Celkem bylo v rámci RP 6111 čerpáno 911 tis. Kč. Jednalo se zejména o
rozšiřování SW Varonis, Ginis, Carbon Black a Microsoft SQL.
Nevyčerpáno bylo 1 361 tis. Kč, z toho 1 356 tis. Kč činí již zahájené akce (Intranet ČOI a
SW Winido), které budou dokončeny v roce 2019. Rozdíl 5,8 tis. Kč je tvořen rozdílem mezi
schváleným SMVS a reálnou fakturací na jednotlivých realizovaných akcích.
V porovnání s rokem 2017, kdy bylo na investice do SW čerpáno 2 634 tis. Kč, bylo v roce
2018 čerpáno o 1 723 tis. Kč méně.
Investice do HW:
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly pro investice do HW schváleny žádné
rozpočtové prostředky. Tyto jsme převedli z jiných i agregovaných akcí a konečný rozpočet
na investice do HW tak činil 2 588 tis. Kč, což je o 924 tis. méně než v roce 2018 (3 512 tis.
Kč). V rámci RP 6125 došlo k pořízení aktivních prvků WAN, velkokapacitních tiskáren pro
RI HK, pamětí pro servery a switch pro RI HK. Celkem byly čerpány prostředky v celkové
hodnotě 2 545 tis. Kč, což je o 1 994 tis. Kč více než v roce 2017 (551 tis. Kč). Nevyčerpáno
bylo 43 tis. Kč. Na rozdíl od roku 2017, kdy nevyčerpané prostředky činily 2 961 tis. Kč, se
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jedná pouze o rozdíl mezi schváleným SMVS a reálnou fakturací na realizovaných akcích
a zůstatek 36 tis. na agregované akci.
Investice dlouhodobý nehmotný majetek:
Ve schváleném rozpočtu bylo rozepsáno 5 100 tis. Kč, což bylo o 4 800 tis. Kč více než
v roce 2017 (300 tis. Kč). Konečný rozpočet činil 4 118 tis. Kč, které nebyly účelově
dočerpány a budou využity v rámci NNV v roce 2019 pro realizaci rozsáhlé finančně
náročné investiční akce „Pořízení centrální klimatizace v budově ústředního inspektorátu
ČOI“.
Investice vozový park:
Ve schváleném rozpočtu bylo na investice do vozového parku přiděleno 3 750 tis. Kč, což
bylo o 500 tis. Kč méně než v roce 2017 (4 250 tis. Kč). Po zapojení NNV činil konečný
rozpočet 5 342 tis. Kč. V rámci centrální veřejné zakázky zajišťované MF ČR zadala ČOI
své požadavky na pořízení 5 kusů vozidel standardních a 2 kusů vozidel ekologických.
K realizaci nákupu vozidel z této VZ však v roce 2018 nedošlo z důvodu smlouvou
stanovené dodací lhůty vozů (180 dní). Plnění bude realizováno až v roce 2019. Proto ČOI
celou částku konečného rozpočtu ve výši 5 342 tis. Kč převede v rámci NNV do rozpočtu
roku 2019. Protože je rámcová smlouva z centrální veřejné zakázky uzavřena na období
dvou let, bude na jejím základě ČOI pořizovat služební osobní vozidla i v roce 2019.
Investice do budov a speciálních provozů:
Nejvíce komplikované je čerpání položky 6121, která se týká investic do technického
zhodnocení objektů. 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,
inženýring 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 3 000 tis. Kč, což bylo o 3 500 tis. Kč méně než v roce 2017 (6 500
tis. Kč). Konečný rozpočet činil 10 364 tis. Kč, což bylo o 1 982 tis. Kč více než v roce 2017
(8 382 tis. Kč). Z toho bylo proinvestováno 2 590 tis. Kč, což je o 1 214 tis. Kč více než
v roce 2017 (1 376 tis. Kč). Zbývající částka 7 773 tis. Kč (v roce 2017 zbylo 7 006 tis. Kč)
je určena pro dokončení/pokračování více etapových akcí. Jedná se o rekonstrukci II. NP
v Brně, přestavbu podkroví v Plzni, řešení požárně bezpečnostní situace v
podzemních garážích na ústředním inspektorátu v Praze, vybudování centrální klimatizace
na ústředním inspektorátu v Praze, řešení bezpečnosti vstupu do objektu ústředního
inspektorátu v Praze, napojení ústředního inspektorátu na pult PCO, vybudování stavební
příčky na inspektorátu v Ostravě a rekonstrukce kotelny v Brně. Z této částky činí 870 tis.
Kč akce, které již byly zahájeny a pravděpodobně budou dokončeny v roce 2019. Částka 6
454 tis. Kč jsou zbylé finanční prostředky na agregovaných akcích, které budou využity
v rámci NNV v roce 2019. Prioritou pro rok 2019 je dokončení více etapové akce „Pořízení
centrální klimatizace v budově ústředního inspektorátu ČOI“, která by měla odstranit trvalé
problémy s přetížením elektrické sítě v budově ÚI v letním období.
Rozdíl 7 tis. Kč je tvořen rozdílem mezi schválenými SMVS a reálnou fakturací na
jednotlivých realizovaných akcích.
Investice do speciálních přístrojů:
Ve schváleném rozpočtu pro rok 2018 nebyly plánovány žádné finanční prostředky. V rámci
NNV však bylo do rozpočtu zapojeno 2 360 tis. Kč na akci se stanovením výdajů v roce
2017 pro pořízení rentgenových analyzátorů pro kontrolní účely. Akce byla realizována a
z původní částky bylo vyčerpáno 1 594 tis. Kč, protože se v rámci VZ podařilo vysoutěžit
nižší cenu. Dále byly do této položky zapojeny NNV z roku 2017 z agregované akce. Dále
byla z této položky realizována akce pořízení kamerového systému na budově inspektorátu
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v Brně ve výši 78 tis. Kč. Celkem bylo čerpáno 1 673 tis. Kč (v roce 2017 bylo čerpáno 0
Kč). Vyčerpáno nebylo 1 256 tis. Kč, z toho 765 tis. činí úspora z výběrového řízení na
rentgenové analyzátory, 489 tis. Činí zůstatek na agregované akci a zůstatek 2 tis. Kč je
tvořen rozdílem mezi schválenými SMVS a reálnou fakturací na jednotlivých realizovaných
akcích.

Výdajový účet – nedočerpání
Výdajový účet věcných výdajů nebyl vyčerpán ve výši 59 636 tis. Kč.
Hlavním důvodem nedočerpání rozpočtu je nutnost realizace výběrových řízení v souladu
se zákonem o zadávání veřejných zakázek. Výběrová řízení jsou časově náročná a mnohdy
musí dojít ke zrušení výběrového řízení např. z důvodu vadných nabídek nebo nezájmu
uchazečů o účast.
V rozpočtu nebyly v plné výši vyčerpány finanční prostředky na pořízení majetku (RP 5137).
V této části rozpočtu je třeba uvažovat samostatně čerpání majetku IT a čerpání ostatního
majetku. Pravidelná obnova probíhá ve dvouletých intervalech. V roce 2017 bylo
nakoupeno vybavení kanceláří a v letošním roce již byly dovybaveny pouze nově vzniklé
prostory, nebo ty, které nemohly být vybaveny v roce 2017. Na majetek běžný nebylo
dočerpáno 567 tis. Kč (z konečného rozpočtu 5 206 tis. Kč). Na majetek IT nebylo
dočerpáno 4 067 tis. Kč (z konečného rozpočtu 4 868 tis. Kč). Důvodem nedočerpání bylo
vyčerpání limitu finančního plnění některých centrálně (resortně) soutěžených rámcových
smluv (notebooky, monitory, PC), kdy v roce 2018 se nepodařilo centrálně vysoutěžit
smlouvy nové.
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 2018 nedočerpáno 1 179 tis. Kč.
Položka byla nedočerpána z důvodu menší spotřeby inkoustových náplní do přenosných
tiskáren oproti původnímu předpokladu. Inkoustové náplně budou soutěženy v roce 2019
na základě relevantních požadavků a stavu skladových zásob. U vzorkovnic nebyly
realizovány nákupy za 117 tis. Kč, u materiálu IT v hodnotě 570 tis. Kč.
Dále nebyly vyčerpány všechny finanční prostředky určené pro platby za nákup energií
(1 721 tis. Kč), a to zejména z důvodu nutnosti zajištění dostatku finančních prostředků pro
zálohování plateb a jejich následného vyúčtování (konečný rozpočet činil 4 580 tis. Kč
určených primárně na úhradu záloh za energie, ale po provedení vyúčtování bylo reálné
čerpání 2 860 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
473 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 2 800 tis. Kč. Prostředky na rozpočtové položce byly uspořeny v důsledku
vysoutěžení významně lepších cenových podmínek resortní rámcové smlouvy na mobilní
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hlasové a datové služby v průběhu roku 2018. K dílčím úsporám došlo rovněž u poplatků
za některé pevné hlasové linky vč. hovorného.
Významnou položku v nedočerpaných výdajích činí konzultační a poradenské služby.
Nedočerpáno na položce 5166 bylo 1 200 tis. Kč. Prostředky na rozpočtové položce byly
uspořeny v důsledku nerelevantnosti čerpání služeb v případě služeb administrativní a
právní podpory podlimitní veřejné zakázky na ostrahu, kdy nebyly podány námitky žádným
z uchazečů a neprobíhalo tedy řízení u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Dále bylo
dosaženo úspory oproti plánu u veřejné zakázky na rozdílovou analýzu informačních a
komunikačních systémů. Rovněž nebyly čerpány právní služby v případě přípravy
podlimitních veřejných zakázek, které byly zajištěny interním zpracováním.
Na školení a vzdělávání nebylo celkem vyčerpáno 742 tis. Kč.
Na služby pro zpracování dat (RP 5168) nebylo vyčerpáno 4 480 tis. Kč. Rozpočtová
položka nebyla z větší části čerpána z důvodu, že k vysoutěžení centralizované veřejné
zakázky na softwarovou podporu produktů společnosti Microsoft ze strany Ministerstva
vnitra došlo až na konci prosince 2018 a nebylo tak možné vysoutěžit podporu pro produkty
v majetku ČOI v následném minitendru Ministerstva vnitra. Dále se veřejnou zakázku na
podporu některých softwarů (Firewall, Netsight apod.) nepodařilo vysoutěžit a nová veřejná
zakázka ještě nebyla uzavřena. Oproti původnímu předpokladu nebyly v předpokládaném
rozsahu čerpány služby podpory SW Identity management nebo podpory IT a datového
centra a budou tak čerpány v roce 2019.
Na položce 5169 - služby nebylo dočerpáno celkem 12 215 tis. Kč. Z toho příspěvek ČOI
na stravné hrazené pro zaměstnance (5169 00) 690 tis. Kč (důvodem nedočerpání bylo
uvažované zvýšení hodnoty stravenek, ke kterému však nedošlo), za úklid 278 tis. Kč,
ostrahu 1 376 tis. Kč. Vzhledem k tomu, že v budově ústředního inspektorátu užívá prostory
i Czechinvest, pro který ČOI zajišťuje jak službu úklidu, tak i ostrahy, hradí ČOI faktury od
poskytovatelů v plné výši a následně poměrnou částí přeúčtovává Czechinvestu. Ostatní
služby výrobní a nevýrobní povahy nebyly čerpány ve výši 920 tis. Kč (zde obvykle bývají
hrazeny poplatky za veletržní stánky oddělení ESC, které v roce 2018 nebyly realizovány
v plném rozsahu), za úhrady zdravotní péče nedočerpáno 187 tis. Kč, za svoz odpadu 350
tis. Kč, za služby dat z médií 118 tis. Kč.
Dále nebyly dočerpány prostředky určené na platby za rozbory PHM ve výši 4 198 tis. Kč.
V případě rozborů PHM byla v rámci rozpočtu zohledněna možnost požadavku na navýšení
počtu odebraných vzorků PHM v návaznosti na možný vývoj na trhu, popřípadě změnu
právního předpisu. Současně byla vytvořena rezerva pro případné mimořádné odběry za
účasti inspekčního orgánu, jako jsou odběry z autocisteren a jiných přepravních zařízení, a
rezerva pro případný odběr tzv. expresních vzorků. S ohledem na to, že
k nepředpokládanému vývoji na trhu ani ke změně právních předpisů nedošlo, nebyla
uvedená částka vyčerpána. Pro rok 2019 byla částka na rozbory PHM snížena o 3 mil.
Dále nebyla dočerpána položka na platby za rozbory ostatních vzorků ve výši 3 356 tis. Kč.
V roce 2018 bylo v některých případech dosaženo formou soutěžení nižší ceny nabízených
služeb než odhadovaná cena. V některých případech bylo nutné VZ na laboratorní
posouzení výrobků opakovat z důvodu nepřijatelné ceny nabízených služeb, což mělo za
následek opoždění zakázky, kdy se čerpání finančních prostředků přesunulo do roku 2019.
Dalším důvodem zpoždění některých VZ byla skutečnost, že v ČR nebyl nalezen subjekt,
který by zakázku realizoval, což si vyžádalo vyhledání takového subjektu v EU a došlo
k posunutí realizace VZ.
Stravné hrazené za zaměstnance nedočerpáno o 168 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 372 tis. Kč (tyto výdaje je vždy nejprve třeba pokrýt
z rozpočtu, skutečné výdaje vyplynou až z přeúčtování).
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Na RP 5171 Opravy a udržování nebylo dočerpáno za opravy vozového parku 400 tis. Kč,
za opravy objektů 3 090 tis. Kč (plánovanou opravu stoupaček v Ostravě v předpokládané
výši 2 500 tis. Kč se nepodařilo vzhledem k opakovanému výběrovému řízení dokončit).
Položka 5172 – programové vybavení do 60 tis. nebyla dočerpána v částce 1 mil. Kč,
protože rozpočtované finanční prostředky byly určeny na rozšíření počtů licencí zejména
produktů společnosti Microsoft, Gordic v souladu s vládou ČR schváleným materiálem
Rámec rozvoje České obchodní inspekce jako moderního dozorového orgánu, kdy mělo
dojít k navýšení systemizovaných míst ČOI. S ohledem na realizovaná úsporná opatření,
kdy naopak dochází k poklesu míst, nebyl nákup licencí realizován.
Na tuzemském cestovném (5173) a zahraničních služebních cestách nebylo vyčerpáno více
než 1 307 mil. 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 121 tis. Kč. Tyto konference souvisí s mezinárodní spoluprací, do které
je ČOI zapojena.
Významnou nedočerpanou část rozpočtu tvoří také částky za zálohované a následně
vynulované pokladny (5181 a 5182) ve výši 1 360 tis. Kč a částky za nespotřebované
finanční prostředky na anonymních platebních kartách (5189) ve výši 88 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 539 tis. Kč.
Položka je určena na úhradu ceny vzorků, které byly odebrány za účelem jejich
laboratorního posouzení. V případě, že vzorek nevyhoví zákonným požadavkům, nárok na
jeho úhradu nevznikne. Pokud tedy větší část odebraných vzorků nevyhoví zákonným
požadavkům, nejsou „propláceny“ a položka se nečerpá. Je však nutné tyto finanční
prostředky alokovat a to z důvodu, že vzorky budou vyhovovat zákonným požadavkům a
budou se muset proplácet.
Zaplacené sankce a úhrady sankcí jiným rozpočtům (5363) nebyly dočerpány ve výši 20
323 tis. Kč. Tato částka byla nabídnuta k využití v rámci kapitoly MPO jako odhad
nedočerpání rozpočtu v září 2018.
Mzdové prostředky a pojistné
Celkově bylo za Platy zaměstnanců a ostatní platby za práci provedenou na základě dohod
mimo pracovní poměr vyplaceno o 2 768 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. Část finančních prostředků nebyla dočerpána
na RP 5021 (307 tis. Kč), protože do této položky byla zapojena záloha od Evropské komise
na činnost ESC, která měla sloužit pro financování dohod uzavřených mimo pracovní
poměr. K uzavření všech původně plánovaných dohod však nebylo nutné přistoupit. Dále
nebyly dočerpány prostředky na RP 5013 ve výši 1 969 tis. Kč poté, co byla tato položka
navýšena o 1 100 tis. Kč přesunem z RP 5011 na základě pokynu MPO. Na RP 5011 pak
nebylo dočerpáno 492 tis. Kč.
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 (cca 30 000
tis. Kč) zbylo nedočerpaných 20 567 tis. Kč. Očekávaná výše náhrad byla rozdělena mezi
RP 5051, 5141, 5192, 5031 a 5032. Vzhledem k tomu, že všechny soudní spory opět nebyly
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v roce 2018 ukončeny, narůstají i nadále úroky z dosud nevyplacených náhrad, což zvyšuje
zbývající očekávanou výši náhrad na cca 30 000 tis. Kč. Proto ČOI plánuje v případě
potřeby 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 2018 včetně komentáře
Čerpání rozpočtu celkové včetně investic
měsíční (čtvrtletní) 2018

Z toho čerpání rozpočtu 2018 kapitálové výdaje

leden

2 949 756,40 Kč

leden

únor

24 168 569,89 Kč

únor

březen

27 964 536,73 Kč

březen

899 270,05

1.Q 2018

55 082 863,02 Kč

1. Q 2018

899 270,05

duben

34 339 062,11 Kč

duben

483 760,77

květen

25 536 960,04 Kč

květen

2 118 710,00

červen

28 812 779,05 Kč

červen

1 134 828,59

2.Q 2018

88 688 801,20 Kč

2. Q 2018

4 807 883,05

červenec

33 979 750,47 Kč

červenec

srpen

28 272 578,44 Kč

srpen

září

24 999 592,32 Kč

září

3.Q 2018

87 251 921,23 Kč

3. Q 2018

říjen

34 573 826,68 Kč

říjen

listopad

31 521 546,30 Kč

listopad

prosinec

71 286 126,50 Kč

prosinec

1 653 755,40

0,00
0,00

0,00
222 357,00
58 080,00
280 437,00
0,00
78 235,00

4.Q 2018

137 381 499,48 Kč

4. Q 2018

1 731 990,40

Celkem 2018

368 405 084,93 Kč

Celkem 2018

7 719 580,50

Čerpání rozpočtu celkové včetně investic- měsíční (čtvrtletní) 2018:
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). 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 (zálohové platby), kdy
teprve v závěru roku dochází k celkovému vyúčtování.
Ve druhém čtvrtletí již probíhají veřejné zakázky, je dokončována realizace některých
vysoutěžených akcí, uzavírány smluvní vztahy a probíhá plnění smluv. 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. V měsíci prosinci jsou zohledněny výplaty za listopad i odhad výplat za prosinec
odvedených na účet cizích prostředků.
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Z toho čerpání rozpočtu - kapitálové výdaje 2018:
V roce 2018 byly čerpány zejména NNV na investiční akce zahájené v předešlých letech.
Jednalo se zejména o akce v oblasti výpočetní techniky a SW.
Čerpání kapitálových prostředků není rovnoměrné. V začátku roku (leden a únor) není čerpání
realizováno, teprve po schválení plánu veřejných zakázek a zapojení NNV jsou zahájena
výběrová řízení.
Ve druhém čtvrtletí byla realizována část investičních akcí, u kterých se podařilo vysoutěžit
dodavatele a některé akce hrazené z NNV zahájené v roce 2017.
Další výběrová řízení, zejména na IT zakázky, probíhala ve 2. a 3. čtvrtletí. Protože dokončení
akcí v roce 2018 nebylo reálné, budou akce dokončeny na základě připravených SMVS v roce
2019.
Ve 4. čtvrtletí byly pořízeny rentgenové přístroje, které měly stanovení výdajů již v roce 2017,
ale několikrát opakovaně bylo zrušeno výběrové řízení. V tomto čtvrtletí mělo dojít k pořízení
služebních osobních vozů v rámci centrální veřejné zakázky, které nebylo realizováno (bude
realizováno v roce 2019).
Část investičních výdajů se týká investic do budov, více etapových akcí, u kterých byly v roce
2018 dokončeny přípravné etapy. V těchto akcích bude ČOI pokračovat v roce 2019.
ČOI plánuje pro rok 2019 velkou investiční akci v hodnotě cca 11 mil. Kč - vybudování centrální
klimatizace v objektu ústředního inspektorátu, na kterou si ponechala část finančních prostředků
z nedočerpaných akcí.

~ 58 ~

