
Spravedlnost 
a spotřebitelé

Co znamená CASP? 
CASP je zkratka pro anglický výraz „Coordinated Activities 
for the Safety of Products“ (Koordinované aktivity týkající 
se bezpečnosti výrobků). 

Umožňuje všem orgánům států v EU/EHP, které jsou odpovědné 
za dozor nad trhem, aby spolupracovaly při zvyšování bezpečnosti 
výrobků uváděných na trh v jednotlivých evropských státech. 
Projekty CASP se mohou zaměřovat na analýzu jednoho výrobku 
nebo skupiny výrobků (činnosti zaměřené na konkrétní výrobky) 
nebo na výměnu osvědčených postupů v oblasti dozoru nad trhem 
(horizontální činnosti).   

Jaké jsou výhody? 
Díky přímému financování od Evropské komise a úsilí a spolupráci 
zúčastněných orgánů již činnosti v rámci CASP zaznamenaly 
vynikající výsledky:

• proběhly testy značného množství výrobků, přičemž se 
daří efektivněji využívat dostupné zdroje, 

• testy probíhají za totožných podmínek a realizují je 
akreditované evropské laboratoře, 

•  napříč Evropou byly harmonizovány testovací plány, 
přístupy a metodiky, 

•  využívá se více synergií a v rámci jednotného evropského 
trhu byla zajištěna větší soudržnost, 

•  komunikace probíhá po přímějších komunikačních 
kanálech, a to jak směrem k hospodářským subjektům, tak 
ke spotřebitelům.

CASP funguje na třech úrovních: 

• organizuje testování výrobků předem vybraných orgány 
dozoru nad trhem (MSA), které se účastní daného projektu, 

•  podporuje spolupráci a výměnu osvědčených postupů 
mezi jednotlivými orgány MSA, 

•  prostřednictvím aktivní komunikační strategie týkající 
se svých činností a dosažených výsledků přispívá k větší 
informovanosti, pokud jde o bezpečnost výrobků, mezi 
hospodářskými subjekty a spotřebiteli. 

 

Jak to funguje? 
Krok č. 1:   
Evropská komise vyzve orgány MSA, aby se účastnily řady činností 
v rámci CASP (jedná se o předem vybrané činnosti odpovídající 
zaměření těchto orgánů). Členské státy se účastní každé činnosti 
podle vlastních priorit. Účast je dobrovolná, ale zároveň se 
výsledky sdělují všem orgánům MSA. 

Zúčastněné orgány MSA následně – s podporou příslušných 
odborníků, popřípadě (je-li to zapotřebí) Evropské komise – 
společně rozhodnou o tom, které výrobky z vnitrostátních trhů 
by měly být zařazeny do vzorků v každé kategorii a podle jakých 
kritérií se budou vzorky testovat. 

Krok č. 2:   
Poté, co orgány MSA obdrží vzorky výrobků v rámci svého trhu, se 
výrobky testují v akreditovaných laboratořích nacházejících se v 
Evropské unii. Orgány MSA poté analyzují výsledky testů, společně 
vyhodnotí rizika, která z testů vyplývají, a přijmou příslušná 
opatření týkající se nevyhovujících výrobků, u nichž bylo zjištěno, 
že představují riziko pro spotřebitele. 

Na tyto výrobky se pak upozorní v Systému rychlého varování pro 
nebezpečné nepotravinářské výrobky: 
https://ec.europa.eu/consumers/consumers_safety/safety_
products/rapex/alerts/?event=main.search&lng=cs

Krok č. 3:   
Na základě výsledků pak budou vypracovány komunikační 
materiály, které obdrží hospodářské subjekty a spotřebitelé. 

Krok č. 4:   
Na konci každého projektového cyklu projektu CASP budou při 
závěrečné akci představeny výsledky projektů a bude zahájena 
celoevropská komunikační kampaň.
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Měkké vycpávané 
hračky

Baterie 

Nabíječky 

Dětské sedačky  
na kolo 

Osobní dopravní 
prostředky

Později v roce 2019 byla 
přidána další oblast:   

 
Slizové hračky 

Do této kategorie výrobků patří například plyšoví  
medvídci a měkké vycpávané hračky s bateriemi a 

oddělitelnými součástmi. 

Testují se power banky, náhradní baterie do chytrých telefonů  
a baterie pro elektronické cigarety. 

Testují se USB nabíječky, nabíječky pro notebooky a tablety  
a nabíječky pro univerzální baterie. 

Testují se různé typy dětských sedaček na kolo  
(zadní sedačka / přední sedačka, sedačka mezi řídítka). 

Tato kategorie se zaměřuje na oblíbená zařízení pro mobilitu, 
jako jsou elektrické koloběžky, dvojkolky, e-kola a jednokolky.

Orgány z 29 zemí (nejvyšší účast na činnosti CASP2019)  
testují přítomnost boru ve slizkých,  

lepkavých a tvarovatelných hračkách. 

CASP 2019

V roce 2019 se orgány MSA dohodly, že budou spolupracovat na následujících činnostech zaměřených na konkrétní výrobek 
(Product-Specific Activities, PSAs) a horizontálních činnostech (Horizontal Activities, HAs).
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Více informací získáte zde: http://bit.ly/2wfrLhJ

On-line dozor  
nad trhem 

Posouzení rizik 

Sdílení znalostí 

Tato činnost se zaměřuje na možné přínosy a účinnost 
technologií vyhledávání textů, použijí-li se v oblasti 

elektronického obchodu. Jejím cílem je také zjistit, jaké jsou 
hlavní výzvy v oblasti on-line dozoru nad trhem. 

Subjekty účastnící se této činnosti diskutují o výzvách týkajících se 
hodnocení rizik a o osvědčených postupech, pokud jde o používání 

stávajících podpůrných nástrojů a systémů, jako je RAG  
(Risk Assessment Guidelines, Pokyny pro posuzování rizik). 

Sdílení znalostí má podobu studijních návštěv, které se zabývají 
záležitostmi, jako je spolupráce s celními  

orgány nebo využívání informačních a komunikačních 
technologií při dozoru nad trhem.

ST
IM

UL
O

VA
N

Á 
KO

O
RD

IN
AC

E 


