
Právní předpis EU Odvětví
Popis projektu,

produktu nebo kategorie 
Kontrolní činnost Termín realizace

Směrnice EP a Rady

2009/48/ES
TOYS                Hračky určené pro děti do 14 let věku

Kontrola dokumentace a označování, 

případně zkoušky vlastností výrobků
celoročně

Směrnice EP a Rady

2009/48/ES a 

2011/65/ES
TOYS, ROHS      Hračky a modely bateriové  

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
leden - listopad

Směrnice EP a Rady 

2014/68/EU
PED Výrobníky šlehačky pro domácí použití Kontrola dokumentace a označování únor - duben

Směrnice EP a Rady

2014/30/EU a 

2014/35/EU

LVD, EMC Síťové napájecí zdroje pro notebooky
Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
únor - říjen

Směrnice EP a Rady  

2014/53/EU
RED

Venkovní jednotky pro pásmo 5 GHz určené pro 

přímou montáž k MIMO anténám 

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
březen - srpen

Směrnice EP a Rady

2006/42/ES
MD Ruční zvedáky nůžkové a pojízdné hydraulické

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
březen - říjen

Směrnice EP a Rady

2014/35/EU
LVD Kuchyňské hnětače

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
březen - listopad

Směrnice EP a Rady

2014/90/EU
MED Záchranné vesty Kontrola dokumentace duben - červen

Směrnice EP a Rady

2006/42/ES
MD Řetězy pro účely zvedání

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
duben - září

Nařízení EP a Rady (EU)

305/2011
CPR Kouřovody

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
duben - listopad

Směrnice EP a Rady 

2001/95/ES
GPSD Nafukovací hrací zařízení Kontrola dokumentace a označování květen - září

Zákon č. 90/2016 Sb.,

nařízení EP a Rady (EU) 

2016/426

GAR Plynové grily
Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
květen - listopad

Směrnice EP a Rady  

2014/53/EU
RED Bezdrátová sluchátka Kontrola dokumentace a označování září - listopad

Nařízení EP a Rady (EU) 

2016/426
GAR AdCos - Přenositelné plynové ohřívače Administrativní Kontrola (checklist)

předpoklad ukončení  

2021

Nařízení EP a Rady (EU)

305/2011
CPR AdCos - Kabely

Kontrola dokumentace, značení výrobků, 

případné zkoušky vlastností výrobků

předpoklad ukončení 

2021

Mezinárodní dozorové akce

Program dozoru nad trhem pro rok 2021 podle čl. 18 odst. 5 nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 765/2008
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Směrnice EP a Rady  

2014/53/EU
RED AdCos - Radiostanice 

Prověření plnění povinností HS v oblasti 

značení, výstražných upozornění a 

vybavení předepsanou dokumentací, 

zkoušky vlastností výrobků

předpoklad ukončení 

2021

Směrnice EP a Rady

2014/35/EU
LVD

CASP2020 - Elektrické spotřebiče (grily / raclety / 

mini trouby / toustovače / vaflovače / atd.)

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
ukončení 2021

Směrnice EP a Rady

2009/48/ES
TOYS                CASP2020 - Hračky (nitrosaminy)

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
ukončení 2021

Nařízení EP a Rady (EU) 

2016/425
PPE

CASP Corona 2020 - Ochranné prostředky 

dýchacích orgánů

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
leden - duben

Směrnice EP a Rady

2009/48/ES
TOYS                CASP 2021 - Hračky z e-shopů z třetích zemí

Kontrola dokumentace a označování, 

případně zkoušky vlastností výrobků
předpoklad 2021

Směrnice EP a Rady 

2001/95/ES
GPSD

CASP 2021 - Prostředky péče o děti - dětská 

houpátka a lehátka

Kontrola dokumentace a označování, 

případně zkoušky vlastností výrobků
předpoklad 2021

Nařízení EP a Rady (EU) 

2016/425
PPE

CASP 2021 - Osobní ochranné prostředky - 

cyklistické helmy

Kontrola dokumentace a označování, 

případně zkoušky vlastností výrobků
předpoklad 2021

Nařízení EP a Rady (EU) 

2016/426
GAR PROSAFE JAHARP2020 - Plynové varné desky

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
předpoklad 2021

Nařízení EP a Rady (EU) 

2016/426
GAR

PROSAFE JAHARP2020 - Venkovní plynové 

ohřívače

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
předpoklad 2021

Směrnice EP a Rady 

2014/32/EU
MI AdCos - Plynoměry určené pro domácnosti

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
předpoklad 2021

Směrnice EP a Rady 

2014/30/EU
EMC AdCos - typy výrobků doposud neurčeny

Kontrola dokumentace a označování, 

zkoušky vlastností výrobků
předpoklad 2021


