
Projekty Koordinované činnosti pro bezpečnost výrobků (CASP) umožňují všem orgánům dozoru nad trhem 
ze zemí Evropské unie (EU) / Evropského hospodářského prostoru (EHP) spolupracovat při posilování 
bezpečnosti výrobků uváděných na jednotný evropský trh. 

Tato činnost CASP zaměřená na konkrétní výrobky se 
zaměřila na hračky z internetových obchodů mimo 
EU a prodejců mimo EU na tržištích, které orgány 
dozoru nad trhem označily za prioritu pro cílené 
bezpečnostní šetření.

Rozsah výrobků

Testování a výsledky

Celkem bylo testováno 92 výrobků

Opatření přijatá u výrobků testovaných 
v rámci této činnosti

50 hraček určených pro děti nad 36 měsíců
42 hraček určených pro děti do 36 měsíců

NAFUKOVACÍ HRAČKY

VZDĚLÁVACÍ HRAČKY

HRAČKY DO KOUPELE

LUKY A ŠÍPY

PANENKY / SADY PANENEK DĚTSKÁ CHRASTÍTKA

Odstranění nabídky výrobku 
z online nákupního místa / 
webového obchodu 
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53 výrobků bylo nahlášeno 
pomocí systému Safety Gate. 

Spravedlnost 
a spotřebitelé

CS

Hračky 
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Klíčová doporučení

Pamatujte na své povinnosti 
vyplývající z platných právních 
předpisů. 

Označování a balení. 

Uvědomte si rizika klamavého 
uvádění výrobků na trh jako 
hraček. 

Zajistěte spolupráci mezi 
nákupními místy a prodejci 
třetích stran. 

Kritéria testování
Vzhledem k široké škále výrobků byl plán testování navržen tak, 
aby zahrnoval širokou škálu typů výrobků. Do plánu testování byl 
zahrnut výběr ustanovení z následujících dvou norem a požadavky 
stanovené v následujících nařízení: 

• EN71-1:2014+A1:2018 Bezpečnost hraček – část 1: Mechanické 
a fyzikální vlastnosti; 

• EN71-3:2019 Bezpečnost hraček – část 3: Migrace určitých 
prvků; 

• Nařízení (ES) č. 1907/2006 – REACH (pro následující látky):  
kadmium, ftaláty, PAH.

Vybraná laboratoř provedla mechanické i chemické zkoušky. 
Orgány dozoru nad trhy provedly kontrolu upozornění, značení 
a pokynů ve svých národních jazycích. 

číslem typu, šarže, modelu, sériovým 
číslem nebo jiným označením, které 
umožní jejich identifikaci. 

• Na základě požadavků nařízení (EU) 
2019/1020  musí být ke každému 
produktu, na nějž se vztahuje článek 4 

 a který vstupuje do EU, přiloženo jméno 
a kontaktní údaje osoby v EU, která je za 
něj odpovědná. 

• Označení a varování musí být specifická 
pro danou hračku a musí být rovněž 
přeložena do národních jazyků země, ve 
které se výrobek prodává. 

• Upozornění na věk musí být správná. 
Hračky jasně určené pro děti do 36 
měsíců by měly splňovat požadavky pro 
tuto kategorii a neměly by být opatřeny 
věkovým varováním, které by ukazovalo, 
že hračka není určena pro mladší děti. 

• Balení hraček musí splňovat přísné 
požadavky na bezpečnost hraček.

• U plastových hraček, jako jsou vodní 
hračky, projektilové hračky a panenky, 
existují zvláštní nebezpečí a proto by 
u nich měla být uvedena specifická 
varování.

Označování je důležité a mělo by být jasně 
uvedeno na internetových stránkách, kde 
se výrobky prodávají. 
• Všechny hračky by měly být označeny 

• Výrobky, které nejsou hračkami, by neměly 
být tak uváděny na trh ani navrhovány 
takovým způsobem, který by mohl vést 
rodiče a děti k tomu, že by si je spletli 

 s hračkou. 
• Například plovoucí sedadla nejsou 

hračkami a nesmí mít herní hodnotu, která 
by mohla zmást spotřebitele nebo vést 
rodiče k tomu, že by při jejich používání 
nechali své děti bez dozoru. Tyto výrobky 
by měly být navrženy a vyrobeny 

 v souladu s požadavky směrnice o obecné 
bezpečnosti výrobků GPSD na učební 
pomůcky a s normou EN 13138. Tyto 
výrobky nevyžadují označení CE.

Online nákupní místa a prodejci by měli 
úzce spolupracovat, zejména při stahování 
výrobků z trhu. K informování spotřebitelů 
o stažení výrobků z trhu nebo o jakýchkoli 
bezpečnostních otázkách souvisejících 
s konkrétními výrobky by měly být 
využívány různé kanály. 

• Zjistěte si všechny platné právní 
požadavky. Před tím, než na trh uvedete 
jakoukoli hračku, je nezbytné se ujistit, 
že jsou navrženy a vyrobeny v souladu 
se směrnicí o obecné bezpečnosti hraček 
(2009/48/ES) a směrnicí o bezpečnosti 
hraček (EN 71).

• Hračky by měly být správně označeny 
značkou CE (to znamená, že byly 
provedeny bezpečnostní kontroly, např. 
na nebezpečné chemické úrovně). Jako 
důkaz lze požadovat prohlášení o shodě.

• Nákupní místa, která jsou signatáři 
Závazku bezpečnosti výrobků, by měla 
vynaložit veškeré úsilí k identifikaci 
nabídky výrobků podobných těm, na 
které se vztahují upozornění ze systému 
Safety Gate, aby se zabránilo tomu, že 
se stejný nebezpečný výrobek objeví pod 
různými jmény/nabídkami.
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Zúčastněné 
orgány dozoru 
nad trhem 

Belgie  
Federální veřejné služby 
zdraví, bezpečnost 
potravinového řetězce 
a životní prostředí – 
Federální inspektorát 
životního prostředí

Federální veřejná služba 
pro hospodářství – 
Generální ředitelství pro 
kvalitu a bezpečnost

Česko  
Česká obchodní inspekce

Irsko   
Komise pro hospodářskou 
soutěž a ochranu 
spotřebitele

Lucembursko  
Oddělení dozoru nad trhem

Malta  
Maltský úřad pro 
hospodářskou soutěž 
a ochranu spotřebitele

Švédsko  
Švédská agentura pro 
chemické látky


