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2. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU

KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S.

Místo: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5,
Praha 1, konferenční sál Kaplan

Datu a čas: Pátek, 8.10. 2010, 9:00 hod

Přítomni: dle prezenční listiny v příloze

PROGRAM

1. Zahájení, schválení agendy zasedání

2. Informace o finančním zajištění činnosti Kabinetu v roce 2010

3. Naplňování priorit 2010 (viz bod 9 zápisu ustavujícího zasedání).

4. Informace o realizaci projektů, resp. podílení se na projektech Sdružení českých
spotřebitelů v roce 2010

a. Projekt podpořený EEA Grants /Norway Grants - Zapojení spotřebitelů do
implementace předpisů EU ve vazbě na normalizaci v klíčových oblastech zájmu
spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných
skupin.

b. Projekt podpořený MPO Klíč SČS k ochraně spotřebitelů: Vlastní odpovědnost
spotřebitelů a čisté konkurenční prostředí

c. Ostatní

5. Informace o zajištění financování Kabinetu v roce 2011, připravované projekty, priority.

6. Různé, diskuze.
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PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

1. Zasedání zahájil a řídil předseda Programového výboru, Ing. Mamula; byl schválen
program zasedání.

2. Informaci o finančním zajištění činnosti Kabinetu v roce 2010 podal L.Dupal.

V roce 2010 se podařilo oživit činnost Kabinetu zejména díky některým projektům SČS,
které se k tématu standardizace bezprostředně týkají, a tak mohl  být Kabinet k jejich
realizaci využit. Věcně jsou tyto projekty diskutovány pod bodem 4 agendy. Klíčovým je
projekt Zapojení spotřebitelů do implementace předpisů EU ve vazbě na normalizaci
v klíčových oblastech zájmu spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných
více zranitelných skupin podpořený EEA Grants /Norway Grants.

- Dotace činí cca 1,600 tis Kč  na listopad 2009 až prosinec 2010

- 200 tis Kč  SF

- 300 tis Kč na projektového partnera z Norska

Další zdroje:

- Spoluúčast na úkolu podpory standardizace ÚNMZ na koordinaci ISO COPOLCO v r.
2010.

- Spoluúčast na úkolech metrologie ÚNMZ (podpora práce ČOI ve vztahu ke
spotřebiteli za spolupráce s ČMI).

- Komplexní projekt dotovaný MPO v části podpory mezinárodní normalizace.

- Komerční služby a dar soukromé osoby.

Tyto zdroje jsou v řádech „destititisíců“.

3. Naplňování priorit 2010

Komunikace a spolupráce:

a. Posílení komunikačních vazeb s různými skupinami spotřebitelů s cílem posílení
jejich spolupráce a zapojení do standardizace (hendikepovaní, senioři).
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Plnění:
i. Navázán pracovní kontakt s Národní radou zdravotně postižených (aj.);

ii. Výměna informací
iii. Přípraven projekt na r. 2011, podán u MPO, řešení situace dopravních a

veřejných staveb ohledně bezbariérového užívání staveb.
b. Posílení spolupráce s národním normalizačním orgánem a dalšími případnými

zainteresovanými stranami.

Plnění:
i. Realizace úkolů podpory normalizace a metrologie

ii. Konzultace témat, vystoupení na seminářích (den normalizace),
propagace normalizace

iii. Téze pro řešení zapojení zainteresovaných stran do normalizace
(neformálně poskytnutý materiál)

c. Rozvíjení zapojení spotřebitelů v rámci ISO COPOLCO.

Plnění:
i. Specifický úkol v rámci podpory standardizace ÚNMZ;

ii. Ustavena PS pro koordinaci spotřebitelů
d. Posílení spolupráce a zapojení v rámci ANEC.

Plnění:
i. Pokračuje působení v General Assembly a ve Steering Committee

ii. Užší spolupráce na tématech a realizaci lobbyingu – příklady viz dále.

Sektory a aktivity:

- Klíčovým sektorem, na který se Kabinet bude zaměřovat budou předpisy a normy
týkající se výrobků pro děti, a to zejména

o hraček,
o dalších (kočárky, nábytek, dětská obuv, aj.).

Řešená témata a oblasti:
o Revize EN 71 Bezpečnost hraček (Part 1: Mechanical and physical

properties), /prA10, prA11, prA12, prA14 (FV)
o prEN 71-2:2010 "Bezpečnost hraček - Část 2: Hořlavost" (v

připomínkách)
o prEN 71-8:2010 "Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a tp

(v připomínkách)
o Vnitřní okenní rolety – bezpečnost dětí, projednávání mandátu EK
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o EN 716-1/prA1: Furniture – Children’s cots and folding cots for domestic
use – Part 1: Safety requirements, stanovisko ANEC

o Hračky, expertní skupina pro chemické látky, za ČR ÚNMZ oslovil Ing.
Sosnovcovou (SZÚ) a Ing. Vaňka (ITC Zlín) – vyjadřování ke konkrétním
problematikám

o Uchycení hlavy do částí ve tvaru V - - ponecháno na národních
opatřeních a přístupech, ANEC neobhajuje společný postoj (v souladu
s návrhem SČS-Kabinetu)

o Vybavení pro koupání dětí (některá doporučení ANEC jsme odmítli)
o aj. aj.

- Další oblastí, na kterou se Kabinet zaměří, je bezpečnost výrobků, popřípadě
služeb určených a nebo využívaných

o seniory,
o dalšími skupinami více ohrožených a zranitelných skupin, tj. různých

forem hendikepovaných osob.

Řešená témata a oblasti:
o Podpora ustavení WG pro Play for all; hledání korespondenčních expertů

- neúspěšně
o CEN TC 136 on the development of a Technical Report on accessibility of

playgrounds
o Zejména ale budování kontaktů a příprava systematické spolupráce do

budoucna

- Vývoj a implementace předpisů a norem týkajících se požadavků na výrobky,
resp. služby, ve vztahu a s dopady na udržitelnost životního prostředí.

Řešená témata a oblasti:
o revize Směrnice o plynových spotřebičích, postoj ANEC (nyní překládáme

do č.)

- V návaznosti na uvedené sektory, které jsou předmětem realizace projektu, bude
klíčovými dokumenty evropské legislativy směrnice o obecné bezpečnosti
výrobků  (95/2001/ES), nově přijatá směrnice o bezpečnosti hraček v EU
(2009/48/ES), a nově přijatá evropská nařízení týkající se požadavků na
ekologickou konstrukci elektrických zařízení (např. televize,
chladničky/mrazničky aj.).

Řešená témata a oblasti:
o Nabíhající revize směrnice o obecné bezpečnosti
o Guide pro implementaci směrnice o bezpečnosti hraček
o „Standardization package“- pečlivě sledujeme vývoj; nyní v procesu

zpráva EP – IMCO – velký důraz na zapojení zainteresovaných stran (tlak
na rozdělení sociálních partnerů a ekonomických (SME))
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Ostatní:

- sledován vývoj bezpečnosti předmětných výrobků v dostupných informačních
databázích (zejména RAPEX); vyhodnocování;

- zpracování analýzy situace a legislativy ve vztahu k hračkám a jiným výrobkům
pro děti; v procesu

- zpracování specifické analýzy situace a legislativy ve vztahu k dětské obuvi;
v procesu

(Vnitřní)

- Metodika pro připomínkování TN na národní úrovni – v přípravě
- Neformální zpracování řešení zapojení spotřebitelů a popř. dalších „slabších“

zainteresovaných stran.

Z diskuse k bodu 3:

- Doporučen zajistit propojení z webu top-normy.cz na ČSN-on-line. Ředitel Kabinetu
projedná s odpovědnou osobou ÚNMZ (Bac. Vagel).

4. Realizace projektů v roce 2010

(v zásadě projekty Sdružení českých spotřebitelů na jejichž plnění je Kabinet
zainteresován)

- Projekt podpořený EEA Grants /Norway Grants - Zapojení spotřebitelů do
implementace předpisů EU ve vazbě na normalizaci v klíčových oblastech zájmu
spotřebitelů, zejména s ohledem na bezpečnost dětí a jiných více zranitelných skupin.

Výstupy projektu

i. Analýza situace a legislativy ve vztahu k hračkám a jiným výrobkům pro děti;
ii. Specifická analýzy situace a legislativy ve vztahu k dětské obuvi;

iii. Přenosu know how  na implementaci nového acquis ve vztahu k hračkám a jiným
výrobkům pro děti;

iv. Webové stránky www.top-normy.cz - rozvoj;
v. Publikace tiskoviny Obouváme správně své děti? (předp. náklad min. 500 tis ks,

distribuce na cca 1000 předškolních zařízení);
vi. Mezinárodní seminář na téma související úzce s předmětem projektu (zapojení

spotřebitelů, .implementace acquis, apod.);
vii. Účast na zpracování nové české legislativy ve vztahu k bezpečnosti hraček;

viii. Účast v pracovních orgánech technické normalizace apod. ve vztahu k obecné
bezpečnosti, hračkám, aj. oblastem ve vztahu k předmětu projektu.
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- Projekt podpořený MPO Klíč SČS k ochraně spotřebitelů: Vlastní odpovědnost
spotřebitelů a čisté konkurenční prostředí

i. Podpora mezinárodního zapojení spotřebitelů do standardizace
ii. Bezpečnost dětských hřišť

1. Vyvinutí značky kvality
2. Mezinárodní seminář

- Ostatní

i. Spoluúčast na úkolu podpory standardizace ÚNMZ na koordinaci ISO COPOLCO v r.
2010

a další.

Z diskuse k bodu 4:

- Představena značka kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – ověřený provoz.

- Doporučuje se navázat spojení s nadací ČEZ a pokusit se provázat značku kvality
s nadační aktivitou ČEZ Oranžové hřiště.

- Upozorněno na možná úskalí se zavedením (odlišnost požadavků na jednotlivé
segmenty) – doporučeno postupné zavádění pro jednotlivé segmenty.

5. Informace o zajištění financování Kabinetu v roce 2011, připravovaných projektech,
prioritách atp. podal L. Dupal.

- Byl podán komplexní projekt u MPO, který se v řadě aspektů dotýká standardizace a
kde se tedy počítá s využitím kapacity Kabinetu. Témata:

i. Kampaň "Obouváme správně své děti?" (tiskovina a seminář; kroky k prosazení
mandátu na vytvoření evropské normy);

ii. Kampaň "Za bezpečnými dětskými hřišti a sportovišti" (semináře, tiskovina, podpora
přidělování značky kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična – ověřený provoz)

iii. Kampaň Bezbariérové užívání staveb: Pomůžeme zdravotně postiženým? (Organizace
kulatého stolu na téma "bezbariérové užívání staveb"; vytvoření on-line informačního
a vzdělávací modulu o bezbariérovém užívání staveb pro projektanty a jiné uživatele,
vytvoření návrhu standardu (normy) pro projektovou přípravu staveb s ohledem na
BUS, apod.).

- Systematická podpora zapojení spotřebitelů

Rádi bychom našli ve spolupráci s ÚNMZ a MPO systémové řešení, na jehož
základě by zapojení spotřebitelů (a dalších zaintereseovaných stran), šlo provádět
dlouhodobě, profesionálně, systematicky. Neformální dokument k tomu byl
ÚNMZ poskytnut.
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- Dílčí projekty

Bude jednáno s různými partnery ve věci podání a realizace malých projektů
v rámci podpory ÚNMZ standardizace a metrologie, NPK a dalších.

6. Různé, diskuze

- Předány tiskoviny SČS (zdůrazněna spolupráce s Českou technologickou platformou
pro potraviny)

- Paní ředitelka E. Štejfová informovala, že 1. listopadu 2010 bude publikována norma
ISO 26 000 (sociální zodpovědnost organizací). Vyzvala k úzké spolupráci Kabinet,
resp. spotřebitele k další spolupráci (implementace) a zejména k propagaci modelu
mezi spotřebiteli.

- Paní ředitelka E. Štejfová dále informovala o aktuálních otázkách v evropské
normalizaci relevantních prioritám Kabinetu (mandát na normalizaci plovoucích
pomůcek – odklad rozhodnutí), výtahové plošiny pro zdravotně postižené.

- Pozvánka na mezinárodní seminář Bezpečnost dětských hřišť 5. listopadu v Praze.

- Kabinet se stane smluvním řešitelem ÚNMZ pro mezinárodní spolupráci TC pro
bezpečnost spotřebitelských výrobků při ISO (TC 243).

- Termín následujícího zasedání Výboru: 25. března 2011.

V Praze dne 8.10.2010

Ing. Libor Dupal Ing. Petr Mamula

Ředitel Kabinetu pro standardizaci, o.p.s.
a tajemník Výboru

Předseda Programového výboru


