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

CASP se každoročně skládá z různých činností, 
seskupených jako činnosti zaměřené na konkrétní 
výrobky a horizontální činnosti. 

V CASP 2021 byl zaveden nový typ aktivity, hybridní 
činnost, která umožňuje využití výsledků testů pro 
budování a prohlubování horizontálních znalostí.

Cíle:
•	 Zajistit	bezpečnost	jednotného	trhu	tím,	 
že	se	orgánům	dozoru	nad	trhem	poskytnou	
nástroje	nezbytné	ke	společnému	testování	
výrobků	uváděných	na	trh,	určení	jejich	rizik	 
a	definování	společných	postojů	a	postupů.

• Usnadnit	diskuse	a	navázat	smysluplnou	
výměnu	názorů	s	cílem	vyvinout	společné	
přístupy,	metodiky,	praktické	nástroje	 
a	pokyny.	

• Přispívat	ke	zvyšování	povědomí	 
o	bezpečnosti	výrobků	mezi	hospodářskými	
subjekty	a	spotřebiteli	prostřednictvím	aktivní	
komunikační	strategie	o	svých	činnostech	 
a	výsledcích.
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Projektu CASP 2021 se 
zúčastnilo celkem 38 orgánů  
z 19 různých členských  
států EU/EHP.

Hračky z internetových 
obchodů mimo EU

E-cigarety  
a tekutiny

Elektrické  
hračky

Osobní ochranné 
doplňky

Polohovatelné kolébky 
a dětské houpačky

Nebezpečné  
padělky

Spravedlnost 
a spotřebitelé

CS



Dozor nad  
online trhem

Připravenost na krizové 
situace a jejich řešení

Posouzení  
a řízení rizik

Horizontální	činnosti	umožnily	
orgánům	dozoru	nad	trhem	
diskutovat	o	výzvách	
spojených	s	různými	tématy	
společného	zájmu	pro	dozor	
nad	trhem,	vyměňovat	si	
názory	a	osvědčené	postupy	
a	připravovat	schůdná	řešení	
na	nejčastější	problémy.	
Pokyny,	příručky	a	průvodce	
vypracované	v	rámci	těchto	
činností	mají	za	cíl	zvýšit	
účinnost	činností	dozoru	nad	
trhem	všech	orgánů	dozoru	nad	
trhem	v	EU/EHP	a	jsou	sdíleny	
i	s	těmi,	kteří	se	těchto	činností	
neúčastnili.

Oznámení	v	systému	Safety	Gate	vydaná	na	
základě	výsledků	testů	CASP	2021

Hračky z internetových obchodů mimo EU

Elektrické hračky

Polohovatelné kolébky a dětské houpačky

E-cigarety a tekutiny

Osobní ochranné prostředky
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Podaná  

V řešení

Rizikovost	vzorků,	které	
nesplnily	alespoň	jeden	
požadavek

• Aktualizované pokyny pro dozor nad trhem
• Seznam internetových obchodů pro webový prohledávací modul pro elektro-

nický dohled
• Souhrnný proces ke shromažďování internetových obchodů, které mají být 

vloženy do webového prohledávacího modulu

• Pokyny k problémům s posuzováním rizik a nástroje k jejich překonání
• Pokyny k řízení zjištěných rizik.

• Pokyny
• Přehled činností prováděných orgány dozoru nad trhem během krize COVID-19
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Více	informací	na


