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Dozorová činnost České obchodní inspekce
Technická kontrola - Projekty 2020
Pč.
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.
14.

15.

Právní předpis
Zákon č. 311/2006 Sb.,
vyhl. č. 133/2010 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 86/2011 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 176/2008 Sb.
Zákon č. 90/2016 Sb.,
nařízení EP a Rady (EU)
2016/425
Zákon č. 90/2016 Sb.,
NV č. 118/2016 Sb.,
NV č. 117/2016 Sb.
Zákon č. 634/1992 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.,
nařízení EP a Rady (EU)
305/2011
Zákon č. 90/2016 Sb.,
NV č. 219/2016 Sb.
Zákon č. 102/2001 Sb.,
zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 86/2011 Sb.
Zákon č. 90/2016 Sb.,
zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 118/2016 Sb.,
NV č. 481/2012 Sb.
Zákon č. 90/2016 Sb.,
NV č. 117/2016 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 176/2008 Sb.,
NV č. 9/2002 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.,
NV 208/2011 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.,
nařízení EP a Rady (EU)
305/2011
Zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 173/1997 Sb.

Popis projektu
produktu nebo kategorie

Odvětví

Kontrolní činnost

Začátek akce / datum

Rozsah realizace

Pohonné hmoty

Pohonné hmoty

Kontrola a monitoring jakosti

celoročně

všechny RI

Hračky

Hračky určené pro děti do 14 let věku

Kontrola dokumentace a označování, případně
zkoušky vlastností výrobků

celoročně

všechny RI

Strojní zařízení

Stavěče kuželek (bowling)

Kontrola dokumentace a označování

leden-březen

všechny RI

Osobní ochranné
prostředky

Prostředky k ochraně očí - Brýle pro sjezdové
lyžování

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky

leden - duben

všechny RI

USB nabíječky pro mobilní zařízení

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

leden-červen

všechny RI

Elektrická zařízení určená
pro používání v určitých
mezích napětí
Chemické látky

AD Blue

Kontrola jakosti

únor - červen

všechny RI

Stavební výrobky s
označením CE

Hřebíky, sponky, vruty, kolíky, svorníky a
matice dle normy ČSN EN 14592

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

únor -září

všechny RI

Tlaková zařízení

Tlakové hrnce pro domácí použití

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

únor - říjen

všechny RI

Výrobky pro děti do 3 let
Hračky

Výrobky pro péči o dítě – Držáky šidítek

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

březen-červenec

všechny RI

Elektrická zařízení určená
pro používání v určitých
mezích napětí

LED zářivková svítidla s integrovaným
předřadníkem

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

březen-srpen

4 (2+2) RI

Elektromagnetická
kompatibilita

Invertory solárních panelů

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

březen- září

3 RI

Strojní zařízení

Elektrické řetězové pily

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

březen-říjen

všechny RI

Přepravitelná tlaková
zařízení

Přepravitelné tlakové lahve

Kontrola dokumentace a označování výrobků,
kontrola příslušných oprávnění HS

duben - srpen

všechny RI

Stavební výrobky s
označením CE

Keramické obkladové prvky

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

duben - září

všechny RI

Vybrané výrobky

Přenosné hasicí přístroje práškové

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
hasicí schopnosti pouze u výrobků s hmotností
náplně 6 kg

duben - listopad

všechny RI

Dozorová činnost České obchodní inspekce
Technická kontrola - Projekty 2020
Pč.

16.

17.

18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.
25.
26.
27.
28.

Právní předpis
Zákon č. 90/2016 Sb.,
nařízení EP a Rady (EU)
2016/425
Zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 86/2011 Sb.,
NV č. 481/2012 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 163/2002 Sb.
Zákon č. 90/2016 Sb.,
NV č. 96/2016 Sb.
Zákon č. 201/2012 Sb.,
vyhl. č. 312/2012 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 173/1997 Sb.
Zákon č. 90/2016 Sb.,
NV č. 118/2016 Sb.,
NV č. 117/2016 Sb.
Zákon č. 90/2016 Sb.,
Nařízení EP a Rady (EU)
2016/425
Zákon č. 226/2013 Sb.,
nařízení EP a Rady
(EU) 995/2010
Zákon č. 201/2012 Sb.,
vyhl. č. 415/2012 Sb.
Zákon č. 201/2012 Sb.,
vyhl. č. 415/2012 Sb.
Zákon č. 22/1997 Sb.,
NV č. 163/2002 Sb.
Zákon č. 90/2016 Sb.,
NV č. 426/2016 Sb.

Odvětví

Popis projektu
produktu nebo kategorie

Kontrolní činnost

Začátek akce / datum

Rozsah realizace

Osobní ochranné
prostředky

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům
(opakování)

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

květen-září

všechny RI

Hračky,
Stanovené výrobky podle
RoHS

Hračky a modely bateriové

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

květen-listopad

4 (2+2) RI

Stavební výrobky
neoznačené CE

Nádrže a zásobníky (s objemem nad 300 l) pro
skladování látek ohrožujících životní prostředí
(mimo nádrží a zásobníků pro plyny)

Kontrola dokumentace a označování výrobků

květen - listopad

všechny RI

Rekreační plavidla

Rekreační plavidla - bude upřesněno v PK

Kontrola dokumentace

červen - září

všechny RI

Paliva

Kapalná paliva pro lodní dopravu

Kontrola a monitoring jakosti

červen - září

4 RI

Prostředky lidové zábavy

Prostředky lidové zábavy - vodní skluzavky

Kontrola dokumentace a označování

červen-září

všechny RI

Elektrická zařízení určená
pro používání v určitých
mezích napětí

Varné konvice

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

červen-říjen

všechny RI

Osobní ochranné
prostředky

Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů
a kolečkových bruslí

Kontrola dokumentace a označování, zkoušky
vlastností výrobků

červen - říjen

všechny RI

Dřevo

Uvádění štípaného palivového dřeva na trh

Kontrola dokumentace

srpen - říjen

všechny RI

Paliva

Plynná paliva

Kontrola jakosti

srpen - listopad

všechny RI

Paliva

Tuhá Paliva

Kontrola jakosti

srpen - listopad

všechny RI

Stavební výrobky
neoznačené CE

Skládací a výsuvné půdní schody

Kontrola dokumentace a označování

září - listopad

všechny RI

Radiová zařízení

Zařízení IoT

Kontrola dokumentace a označování

září-prosinec

všechny RI

Dozorová činnost České obchodní inspekce
Všeobecná kontrola - Projekty 2020
Pč.

Právní předpis

Popis projektu produktu nebo kategorie

1.

Zákon č. 634/1992 Sb.

Nabídka / prodej / skladování výrobků nebo služeb
porušujících některá práva duševního vlastnictví

2.

Zákon č. 634/1992 Sb.

Internetový prodej výrobků nebo služeb

3.

Zákon č. 634/1992 Sb.

Diskriminace

4.

Zákon č. 634/1992 Sb.

Kontrolní činnost
Prověřit zda nedochází k nabídce, prodeji nebo skladování
výrobků porušujících některá práva duševního vlastnictví
Kontrola a sledování vývoje elektronické formy
obchodování

Termín

Rozsah realizace

celoročně

všechny RI

celoročně

všechny RI

Prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů z
hlediska zákazu diskriminace spotřebitele

celoročně

všechny RI

Nabídka a poskytování služeb spojených s uzavíráním
smluv o dodávkách energií

Prověřit zda při nabídce zprostředkovatelských služeb v
oblasti uzavírání smluv o dodávkách energií nedochází k
porušování obecně závazných právních předpisů

celoročně

všechny RI

5.

Zákon č. 65/2017 Sb.,
zákon č. 353/2003 Sb.,
zákon č. 307/2013 Sb.,
zákon č. 634/1992 Sb.

Prodej alkoholických nápojů / tabákových výrobků /
kuřáckých potřeb a pomůcek

Prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů
při nabídce a prodeji alkoholických nápojů a tabákových
výrobků včetně dodržování zákazu prodeje nabídky a
návykových látek osobám mladším 18 let

celoročně

všechny RI

6.

Zákon č. 634/1992 Sb.,
zákon č. 253/2008 Sb.,
zákon č. 247/2006 Sb.

Zprostředkování prodeje / prodej předmětů kulturní
hodnoty / kulturních památek a prodej zboží v
bazarech, zastavárnách, starožitnictvích, aukčních síních

Prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů
při nabídce, prodeji, zprostředkování prodeje, výkupu,
výrobků, kulturních památek a předmětů kulturní hodnoty,
jakož i jejich přijímání do zástavy

únor - červenec

všechny RI

7.

Zákon č. 259/2014 Sb.

Prekurzory výbušnin

Prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů
při nabídce a prodeji prekurzorů výbušnin

únor - červenec

všechny RI

8.

Zákon č. 634/1992 Sb.,
nařízení EP a Rady (EU)
č. 2018/302

Geoblocking

Prověřit dodržování zákazu neoprávněného zeměpisného
blokování a dalších forem diskriminace založených na státní
příslušnosti, místě bydliště či usazení v rámci vnitřního trhu

březen - srpen

všechny RI

9.

Zákon č. 477/2001 Sb.

Obaly

Prověřit dodržování podmínek uvádění obalů na trh,
správnost a úplnost související dokumentace, odběry
vzorků

duben - listopad

všechny RI

10.

Zákon č. 370/2017 Sb.,
nařízení EP a Rady (EU)
č. 2015/751

Platební prostředky

Kontrola plnění povinností nad příjemci akceptujícími
platební prostředky

duben - prosinec

všechny RI

11.

Zákon č. 634/1992 Sb.

Pohřební služby

červenec - listopad

všechny RI

12.

Zákon č. 206/2015 Sb.,
zákon č. 634/1992 Sb.

Pyrotechnika

říjen - prosinec

všechny RI

Prověřit dodržování obecně závazných právních předpisů
při nabídce, prodeji a poskytování pohřebních služeb
Prověřit, zda při nabídce, skladování a zacházení s
pyrotechnickými výrobky nedochází k porušování obecně
závazných právních předpisů

Dozorová činnost České obchodní inspekce
Mezinárodní akce - Projekty 2020
Pč.
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.

Právní předpis EU
Nařízení EP a Rady (EU)
2016/426
Směrnice EP a Rady
2009/48/ES
Směrnice EP a Rady
2014/35/EU
2001/95/ES
Směrnice EP a Rady
2014/35/EU
Směrnice EP a Rady
2009/48/ES
Nařízení EP a Rady
305/2011
Nařízení EP a Rady (EU)
2016/426
Směrnice EP a Rady
2014/53/EU

Odvětví

Popis produktu nebo kategorie

Kontrolní činnost

Začátek akce (konec akce)
datum

Rozsah realizace

GAD

ADCO - Přenositelné plynové ohřívače

Administrativní Kontrola (checklist).

do 31.01.2020

všechny RI

TOYS

CASP2019 - Měkké vycpané hračky

Kontrola dokumentace, značení výrobků, zkoušky vlastností
výrobků

do 31.03.2020

všechny RI

GPSD
LVD

CASP2019 - Osobní dopravní prostředky Kolonožky, elektrokola, jednokolky a elektrické
koloběžky

Kontrola dokumentace, značení výrobků, zkoušky vlastností
výrobků

do 31.03.2020

všechny RI

LVD

CASP2019 - Nabíječky - napájecí síťové adaptéry

do 31.03.2020

všechny RI

TOYS

CASP2019 - Hračky (slizy)

do 30.06.2020

všechny RI

CPR

ADCO - Kabely

předpoklad ukončení 2020

všechny RI

GAD

ADCO - Plynové grily

předpoklad 2020

všechny RI

RED

ADCO - Radiostanice

předpoklad 2020

všechny RI

Kontrola dokumentace, značení výrobků, zkoušky vlastností
výrobků
Kontrola dokumentace, značení výrobků, zkoušky vlastností
výrobků.
Kontrola dokumentace, značení výrobků, zkoušky vlastností
výrobků.
Kontrola dokumentace, značení výrobků, zkoušky vlastností
výrobků - bude upřesněno.
Prověření plnění povinností HS v oblasti značení, výstražných
upozornění a vybavení předepsanou dokumentací

9.

Směrnice EP a Rady
2014/35/EU

LVD

CASP2020 - Elektrické spotřebiče (grily / raclety /
mini trouby / toustovače / vaflovače / atd.)

Kontrola dokumentace, značení výrobků, zkoušky vlastností
výrobků.

předpoklad 2020

všechny RI

10.

Směrnice EP a Rady
2009/48/ES

TOYS

CASP2020 - Hračky (nitrosaminy)

Kontrola dokumentace, značení výrobků, zkoušky vlastností
výrobků.

předpoklad 2020

všechny RI

Evropské informační a výstražné systémy vymezené legislativou Evropské unie
Pč.

Legislativní úprava
ČR/EU

1.

Zákon č. 102/2001 Sb.,
směrnice EP a Rady
2001/95/ES

2.

Zákon č. 102/2001 Sb.,
směrnice EP a Rady
2001/95/ES

3.

Nařízení EP a Rady (ES)
765/2008

4.

Zákon č. 22/1997 Sb.,
zákon č. 90/2016 Sb.,
Směrnice EU

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

Cíl a účel

Odpovědnost

Prověřit notifikace nahlášené Evropskými státy do databáze GRAS RAPEX na území
ČR. Nalezené výrobky budou posouzeny z hlediska jejich vlastností s důrazem na
bezpečnost. Obecná povinnost dodávat na trh jen bezpečné výrobky je ve Směrnici
2001/95/ES provázena povinností sledovat výrobky.

ředitelé všech regionálních
inspektorátů ČOI
ÚI ČOI

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

ředitelé všech regionálních
inspektorátů ČOI
ÚI ČOI

Zajištění vkládání informací o kontrolovaných výrobcích do databáze ICSMS.
Prověření přijatých oznámení (batonů) o kontrolovaných výrobcích od jiných
dozorových orgánů. Odesílání oznámení (batonů) o kontrolovaných výrobcích k
prověření jiným dozorovým orgánům.

ředitelé všech regionálních
inspektorátů ČOI
ÚI ČOI

Ochranné doložky - přijatá upozornění z databáze ICSMS
Zajistit omezení volného pohybu nebezpečných výrobků na
trhu ĆR a EU

Na základě přijatých upozornění (Safegueard Alerts) prověřit na území ČR výskyt
nebezpečných výrobků nahlášených do databáze ICSMS. Posoudit nalezené výrobky
z hlediska jejich vlastností s důrazem na bezpečnost. Možnost vyjádřit se ve lhůtě 3
měsíců proti rozhodnutí oznamujícího státu, resp. potvrdit nebo vyvrátit nález
nebezpečných výrobků na území ČR.

ředitelé všech regionálních
inspektorátů ČOI
ÚI ČOI

5.

Zákon č. 22/1997 Sb.,
zákon č. 90/2016 Sb.,
Směrnice EU

Ochranné doložky - odesílána upozornění přes databázi
ICSMS
Zajistit omezení volného pohybu nebezpečných výrobků na
trhu v ČR a EU

Při zjištění výskytu nebezpečných výrobků na území ČR a přijetí opatření např. ve
formě zákazu jejich dalšího prodeje nebo stažení z trhu apod., informovat evropské
orgány dozoru nad trhem o této skutečnosti prostřednictvím bezpečnostních
doložek (Safeguards Alerts).

ředitelé všech regionálních
inspektorátů ČOI
ÚI ČOI

6.

Nařízení EP a Rady (ES)
764/2008,
nařízení EP a Rady (EU)
2019/515

ProCoP
(Product Contact Point)
Kontaktní místo pro výrobky

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

ÚI ČOI

7.

Nařízení EP a Rady (ES)
2006/2004

Mezinárodní spolupráce v oblasti ochrany spotřebitelů.

ÚI ČOI

8.

Nařízení EP a Rady (EU)
1024/2012

Mezinárodní systém členských států Evropské unie pro správní spolupráci
prostřednictvím systému pro výměnu informací v oblasti služeb i výrobků vnitřního
trhu.

ÚI ČOI

Databáze GRAS RAPEX
(General Rapid Alert System - Rapid Alert System for NonFood Consumer Products)
Zajistit monitoring nebezpečných výrobků oznámených ze
zemí EU v ČR
Databáze GRAS RAPEX
Zajistit předání notifikací o nebezpečných výrobcích zjištěných
v ČR do zemí EU
Databáze ICSMS
(Information and Communication System on Market
Surveillance)
Využití informačního systému EU pro dozorované výrobky v
dozorové praxi

CPC
(Consumer Protection Cooperation)
Spolupráce v oblasti ochrany spotřebitele
IMI
(Internal Market Information System)
Systém pro výměnu informací o vnitřním trhu

Plán účasti mezinárodní spolupráce ve skupinách dozorových orgánů
Pč.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Legislativní úprava ČR/EU
Směrnice EP a Rady
2009/48/ES
Nařízení EP a Rady (EU)
2016/425
Nařízení EP a Rady
305/2011/EU
Směrnice EP a Rady
2005/88/ES
2000/14/ES
Směrnice EP a Rady
2006/42/ES
Směrnice EP a Rady
2014/33/EU
Směrnice EP a Rady
2014/34/EU
Směrnice EP a Rady (EU) 2016/426
2009/142/ES
Směrnice EP a Rady
2014/68/EU
2014/29/EU
Směrnice EP a Rady
2010/35/EU
Směrnice EP a Rady
2013/53/EU
Směrnice EP a Rady
2014/90/EU
Směrnice EP a Rady
2014/35/EU
Směrnice EP a Rady
2014/53/EU
Směrnice EP a Rady
2014/30/EU
Směrnice EP a Rady
2014/32/ES
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Věcný obsah definice cíle
výrobek, skupina výrobků, případně mezinárodní zdroj podnětů
ADCO TOYS - Hračky
ADCO PPE - Osobní ochranné prostředky
ADCO CPR - Stavební výrobky
ADCO NOISE - Emise hluku zařízení, která jsou určena k použití ve venkovním
prostoru, do okolního prostředí
ADCO MACHINE - Strojní zařízení
ADCO LIFTS - Výtahy
ADCO ATEX - Zařízení a ochranné systémy určené pro použití v prostředí s
nebezpečím výbuchu
ADCO GAD - Spotřebiče plynných paliv
ADCO PED a SVPED - Jednoduché tlakové nádoby a tlaková zařízení
ADCO TPED - Přepravitelná tlaková zařízení
ADCO RCD - Rekreační plavidla a vodní skútry
ADCO MED - Lodní výstroj
ADCO LVD - Elektrická zařízení nízkého napětí
ADCO RED - Radiová zařízení
ADCO EMC - Výrobky z hlediska elektromagnetické kompatibility

Cíl a účel
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.
Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.

ADCO WELMEC WG5 - Metrologický dozor

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.

ADCO TEXTIL - Názvy textilních vláken a označování materiálové složení
textilních výrobků

Účast ve skupině administrativní spolupráce dozorových orgánů EU pro stanovené
výrobky, získávání informací a zkušeností, společné akce.

Plán účasti mezinárodní spolupráce ve skupinách dozorových orgánů
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Věcný obsah definice cíle
výrobek, skupina výrobků, případně mezinárodní zdroj podnětů

Cíl a účel

IMP-MSG
(Internal Market for Products - Information and Communication System on
Market Surveillance)
Expertní skupina při Evropské komisi

Expertní skupina při Evropské komisi pro aplikaci Nařízení (ES) 765/2008 v rámci
dozoru nad trhem.

IMP-ICSMS
(Internal Market for Products - Information and Communication System for
the pan-European Market Surveillance)
Expertní skupina při Evropské komisi

Expertní skupina při Evropské komisi pro aplikaci Nařízení (ES) 765/2008 v rámci
dozoru nad trhem pro databázi ICSMS.

CSN
(Consumer Safety Network)
Síť pro bezpečnost spotřebitelů
ESC
(European Consumer Centres Network (ECC-Net))
Evropské spotřebitelské centrum
CASP
(Coordinated Activities on the Safety of Products),
Koordinace společných kontrolních akcí členských států v EU
ICPEN
(International Consumer Protection Enforcement Network)
Mezinárodní síť pro prosazování ochrany spotřebitelů
DG JUST
Generální ředitelství pro spravedlnost a spotřebitele
DG GROW
Generální ředitelství pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední
podniky
WTO/Committee on TBT
(World Trade Organization/Committee on Technical Barriers to Trade)
Světová obchodní organizace/Výbor pro technické překážky obchodu

Účast na jednáních expertní skupiny Evropské komise pro bezpečnost spotřebitelů,
získávání informací a zkušeností.
Působení v rámci sítě Evropských spotřebitelských center a účast na jednáních
pracovní skupiny.
Působení v rámci organizace pro koordinaci činností dozorových orgánů
v EU a účast na jednáních pracovních skupin.
Člen celosvětové sítě orgánů na ochranu spotřebitelů, získávání informací
a zkušeností.
Akce pořádané generálním ředitelstvím pro spravedlnost a spotřebitele jen v oblasti
spotřebitelských výrobků.
Akce pořádané generálním ředitelstvím pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a
střední podniky.
Akce pořádané pod Světovou obchodní organizací ve vztahu k ČR.

