Bezpečnost pro spotřebitele - téma pro ČOI
Na úvod nejprve, proč vůbec vznikl tento článek. Dne 31. 10. 2016 jsem se zúčastnila
setkání Okresní hospodářské komory Most (OHK) s představiteli státní správy. A zde mne
předseda OHK Most, Ing. Rudolf Jung požádal, zda by šlo touto formou více přiblížit činnost České
obchodní inspekce čtenářům časopisu, který OHK Most vydává. Tímto bych zároveň ráda
poděkovala za prostor, který je zde činnosti inspektorátu ČOI pro Ústecký a Liberecký kraj věnován.
Inspektorát ČOI Ústecký a Liberecký realizuje v průběhu roku řadu cílených kontrolních akcí, provádí
monitoring trhu a šetří podání spotřebitelů. Šetření podání spotřebitelů představuje významnou část
činnosti inspektorátu. Spotřebitelům jsou naši inspektoři připraveni poradit i v rámci tzv. poradenské
a informační služby, která je jednak v sídle inspektorátu v Ústí nad Labem a na Libereckém pracovišti,
ale také v dalších 10 městech. Na Ústecku je z poradenských míst, mimo sídla inspektorátu, nejvíce
využívaná poradenská služba na živnostenském úřadu v Mostě. Tato služba obecně přispívá nejen ke
zvyšování právního vědomí spotřebitelů, ale také k vytváření obrazu o aktuálním dění v regionu.
Ze strany podnikatelů se občas setkáváme s názorem, že mají i tak dost obtížné podmínky pro
podnikání a my je k tomu ještě „zdržujeme“ kontrolami. Všichni, kdo zde bydlíme, či jsme jinak
s Ústeckým krajem spjatí, známe problematiky jeho jednotlivých regionů. Je ale potřeba na věc
pohlížet také tak, že naší činností přispíváme k jednotným podmínkám na trhu pro podnikatele.
Splnění podmínek je zcela určitě náročný proces ve všech směrech. Stojí podnikatele spoustu úsilí,
administrativy, financí atd. Ten, který se podmínkami neřídí, ze svého pohledu toto vše ušetří.
Další pohled je ten, zda v oblasti, kterou kontrolujeme, jsou rizika pro spotřebitele rozpoznatelná, zda
je může identifikovat a vyhnout se jim. Jako příklad uvedu kontroly restaurací na straně jedné a
kontroly hraček na straně druhé. Veškeré uvedené informace jsou za celý inspektorát, tedy za
Ústecký a Liberecký kraj.
V letních měsících inspektoři prováděli kontroly podnikatelů, kteří prodávají zboží nebo poskytují
služby spojené s letní turistickou sezónou. Kontroly byly zaměřené na veřejné stravování, ubytovací
zařízení, koupaliště, půjčovny, poutě, a další. Kontrolovali poctivost prodeje, informační povinnosti,
kontrolu používání měřidel, ale i rovné zacházení se spotřebiteli. Inspektoři zjistili stejné prohřešky,
jako každý rok – neseznámení s cenou, doklad o zakoupení vystavený na žádost neměl všechny
povinné náležitosti, chybělo úředně ověřené měřidlo, nebyla dodržena deklarovaná hmotnost
pokrmu nebo míra nápoje, a další. Většinou se jednalo o méně závažná porušení. U některých
nedostatků, jako např. nedolití nápoje, se mohou spotřebitelé bránit sami ihned při nákupu.
Jiná situace je u zmíněných hraček. Průběžně provádíme kontroly hraček u různých prodejců.
Zjišťujeme, zda je vysledovatelný původ hraček, tedy jestli jsou pro spotřebitele dostupné informace
o výrobci či dovozci a dále, zda jsou výrobky vybaveny dalšími povinnými informacemi. Např.
v případě, kdy je v informacích uvedeno omezení, že je hračka nevhodná pro děti do tří let, pak musí
být sděleny i důvody pro toto omezení.
Hračky musí být povinně označeny značkou shody CE, která dokládá, že u konkrétního modelu hračky
byla posouzena shoda s požadavky platných předpisů. Pokud dojde k uvedení na trh hračky bez
tohoto označení, je porušena povinnost výrobce stanovená v nařízení vlády. Také distributor je
povinen jednat tak, aby zabránil distribuci hraček, kde chybí označení CE. Opakovaně ale zjišťujeme
prodej hraček bez tohoto označení. Zjistili jsme ale i jiné nedostatky - např. že upozornění, instrukce
a bezpečnostní informace nejsou uváděny v českém jazyce.

Za 1. Q. 2016 jsme v rámci Ústeckého a Libereckého kraje provedli celkem 110 kontrol, z toho 65
kontrol bylo se zjištěním. Za to jsme uložili 58 pokut v celkové hodnotě 414.500 Kč. Z toho v 56
případech se jednalo o porušení zákona o technických požadavcích na výrobky, za které bylo uloženo
49 pokut v celkové výši 307.000 Kč. Zároveň jsme vydali zákaz prodeje na 233 typů hraček v celkovém
počtu 1652 kusů a v celkové hodnotě 128.969 Kč.
Kromě značení zaměřujeme kontroly i na bezpečnost hraček a z tohoto důvodu odebírají inspektoři
při kontrolách vzorky hraček. Do databáze nebezpečných výrobků RAPEX byla např. v uvedeném
období oznámena našim inspektorátem hračka: Kytička na solární baterii. Ta byla po odběru
podrobena zkoušce v akreditované laboratoři a při této zkoušce se oddělila od hračky malá část,
magnet válcovitého tvaru. V rámci zkoušky byl změřen index magnetického toku. Zjištěná síla
magnetu několikanásobně překročila požadavky, které jsou považovány za bezpečné u všech druhů
hraček. Hrozí vážné riziko zdravotních problémů v případě spolknutí magnetu. Po zákazu prodeje
vydaném ČOI distributor stáhl nebezpečný výrobek z trhu. Hračka byla po nahlášení do systému
RAPEX zveřejněna pod číslem A12/0151/16.
V květnu jsme vydávali ochranné opatření na dětské chrastítko Hrkávky, spočívající v zákazu
distribuce a ztažení z distribuce, protože nevyhovělo požadavkům kladeným na tyto výrobky při
zkoušce tahem, odolnosti proti nárazu a zkoušce tlakem, když při těchto zkouškách praskly mřížky
klecí a uvolnění rolniček, tedy malých částí, které může dítě vdechnout či spolknout. Chrastítko je již
v seznamu v Rapexu pod č. INFO/0100/16.
Kontrolou hraček tedy přispíváme k omezení prodeje nevhodných hraček či dokonce hraček, které
mohou v některých případech představovat pro dětské uživatele riziko.
Kontroly provádíme a pochybení zjišťujeme i v dalších oblastech, a pokud bude prostor, budu se
některým z nich věnovat příště.

Ing. Renata Linhartová, MBA
ředitelka pro Ústecký a Liberecký kraj
-------------------------------------Česká obchodní inspekce kontroluje a dozoruje právnické a fyzické osoby prodávající nebo dodávající
výrobky a zboží na vnitřní trh, poskytující služby nebo vyvíjející jinou podobnou činnost na vnitřním trhu,
poskytující spotřebitelský úvěr nebo provozující tržiště (tržnice), pokud podle zvláštních právních předpisů
nevykonává tento dozor jiný správní úřad.
Česká obchodní inspekce kontroluje:
- dodržování podmínek stanovených k zabezpečení jakosti zboží nebo výrobků (kromě potravin) včetně
jejich zdravotní nezávadnosti, podmínek pro skladování a dopravu;
- zda se při prodeji zboží používají ověřená měřidla (pokud ověření podléhají), a zda používaná měřidla
odpovídají příslušným předpisům, technickým normám či patřičnému schválení;
- dodržování podmínek stanovených právními a jinými příslušnými předpisy pro poskytování určitých
služeb a provozování některých specifických činností;
- zda při uvádění výrobků na trh byly tyto výrobky opatřeny náležitým povinným označením, popřípadě
zda k nim byl vydán či přiložen předepsaný certifikát, zda vlastnosti stanovených výrobků uvedených na
trh odpovídají příslušným technickým požadavkům a podobně;
- zda výrobky uváděné na trh jsou bezpečné;
- zda jsou při sjednávání spotřebitelského úvěru dodržovány povinnosti stanovené právními předpisy
(pokud dozor v daném případě nevykonává Česká národní banka).

