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ZÁPIS ZE 3. 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

Datum a čas: Pátek, 25. 3. 2011, 9:30 hod

Rozesláno:

petrbrynda@gmail.com;p.mamula@volny.cz; stejfova@unmz.cz; MatusuM@cai.cz; novak@regio.cz;
jarda.prachar@volny.cz; voves@unmz.cz; aaao@tzus.cz; senk@tzus.cz; safarik@itczlin.cz;
avaz.dc@seznam.cz; d.lanzova@nrzp.cz

PROGRAM

1. Zahájení, schválení agendy zasedání

2. Informace o funkci Kabinetu a výsledcích zapojení spotřebitelů do standardizace v roce
2010, naplňování priorit 2010 (http://www.top-
normy.cz/users/files/uvodnistranka/Zapojeni2010_Cz.pdf)

3. Aktuální vývoj a priority ve standardizaci
a. Implementace nové směrnice o hračkách;
b. Technická normalizace v oblasti dětských výrobků;
c. Evropská normalizace;
d. Novela směrnice o obecné bezpečnosti;
e. Ostatní

4. Připravované projekty a priority v r. 2011 - zajištění financování Kabinetu v roce 2011

5. Různé, diskuze.

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ

1. Zasedání zahájil a řídil předseda Kabinetu, Ing. P. Mamula

2. Informace o funkci Kabinetu a výsledcích zapojení podal ředitel Kabinetu. Materiál byl
poskytnut v tisku a je k dispozici na http://www.top-
normy.cz/users/files/uvodnistranka/Zapojeni2010_Cz.pdf.



Budějovická 73,

140 00 Praha 4

tel.: +420 261263574
e-mail: normy@regio.cz

www.top-normy.cz

2

3. Stručně byly komentovány okolnosti implementace nové směrnice o hračkách

- nová směrnice č. 2009/48/ES, účinnost 7/2011 (chemické látky 7/2013)

- novela zák. č. 22/1997 Sb., včetně dozoru nad trhem (zákon o ČOI) a nové nařízení
vlády, schválené vládou - v tisku

- další implementace

o vydání harmonizovaných EN, akreditace, notifikace CAB

o konstatováno, že k datu účinnosti NV nebude plná připravenost na provádění
NV/směrnice

- upozorněno na „interpretační“ apod. dokumenty – vydává EK (www.unmz.cz)

o směrnice brožura, leták o směrnice, technická dokumentace (včetně posouzení
bezpečnost, posouzení rizik)

4. Kabinet se zapojoval do technické normalizace v oblasti dětských výrobků

- Velké množství rozpracovaných témat – viz přílohy 1 (konstatováno, že dochází
k častým novelám norem – zpolitizování témat, tlak veřejnosti/spotřebitelů a médií)

- Návaznost na novou směrnici o hračkách

- Snaha harmonizovat další oblasti, a to zejména na základě směrnice o obecné
bezpečnosti, připravuje se mandát na zdravotně nezávadnou dětskou obuv

5. Stručně byl diskutován vývoj o budoucnosti evropské normalizace

- Etapa zpracování návrhů v EK, výstupy červen 2011 (?)

- Pokračuje lobbying zájmových stran (sociální partneři versus business)

6. Rekapitulován vývoj ohledně novely směrnice o obecné bezpečnosti

- Zpráva IMCO k tématu – výtah viz: http://www.top-normy.cz/users/files/k-
diskusi/Revize-smernice-GPS_IMCO.pdf

- Shrnutí hlavních úkolů

a) Sjednocení revidované GPSD s novým legislativním rámcem;
b) Posílení dozoru na trhu;
c) Zajištění lepší sledovatelnosti výrobku;
d) Zahrnutí zranitelných osob do směrnice (děti, starší osoby, osoby s postižením);
e) Posílit dozor na trhu a požadavky ne bezpečnost u výrobků pro děti a výrobků
přitahujících pozornost dětí;
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f) Zaměřit se na bezpečnost výrobků v etapě jejich navrhování, povinnost výrobců
provádět analýzu rizik v etapě navrhování; zřídit vzdělávací místo pro bezpečné výrobky,
které zajistí školení výrobců, orgánů a spotřebitelů o bezpečnosti výrobků.
g) S ohledem na globalizaci trhu je nutné zajistit, aby na evropský trh vstupovaly
bezpečné výrobky a byla zajištěna i jejich sledovatelnost;
h) Vypracovat pravidla pro bezpečnost výrobků prodávaných po internetu;
i) Zapojit do procesu tvorby norem i orgány dozoru na trhu.

- ANEC/BEUC – viz http://www.top-normy.cz/users/files/k-diskusi/ANEC-GA-2010-
G-009.pdf

- Návrh EK: prosinec 2011 (?)

7. Bylo diskutováno specifické téma bezpečnosti cigaret (samozhášení)

8. Klíčovým tématem k prezentaci a diskuzi byly priority Kabinetu a jejich realizace v r.
2011, včetně financování

a. Hlavní zaměření priorit:

I. Zviditelňování významu zapojení spotřebitelů a Kabinetu do procesů standardizace
ČR, EU, ISO)

II. Sektorové vymezení zejména na

o Výrobky pro děti

o Použití pro všechny (výrobky i služby)

III. Posilování zapojení na mezinárodní, evropské a národní úrovni konkrétními akcemi
a kroky

IV. Zajištění financování

b. Vymezení aktivit k realizaci uvedených priorit

- Podpora zapojení (SČS) v ANEC

o GA, Steering Committe

o WG výrobky pro děti – dětská obuv aj.

o „Běžná agenda“ – distribuce informací, lobbying, zpracování stanovisek

o Posilování spolupráce s partnery

- Podpora zapojení (SČS) v národní koordinaci ISO COPOLCO

o Analýza materiálů pro plenární zasedání
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o Účast na plenárním zasedání

o Aktualizace informace pro web ISO COPOLCO o národním zapojení

o WG ISO 243 Safety of products

- Posilování spolupráce s Evropským parlamentem (IMCO), a dalšími strukturami a
orgány na evropské úrovni

- Rozvíjení národního zapojení do procesů standardizace

o Pracovní skupiny a platformy – aktivní účast a zpětná vazba

o Podpora účasti v TK

 Osobně (LD) TK 173, výrobky pro děti

 Reorganizace zapojení zástupců spotřebitelů v dalších TK

- Značka pro ověřený provoz dětských hřišť

o Správa, zviditelňování, šíření značky

- Zdravotní nezávadnost dětské obuvi

o Lobby za přijetí mandátu na EN

- Podpora zapojení do Národní politiky kvality (odborné sekce pro kvalitu v normalizaci
a pro kvalitu v ochraně spotřebitele) (www.npj.cz).

c. Zajištění financování

- Počátek roku 2011 Kabinet překonává z podstaty kladného hospodářského výsledku
2010; po 3 měsících roku bude ale činnost poměrně výrazně potlačena (nikoliv však
pozastavena);

- Z rozdiskutovaných projektů financovaných z veřejných zdrojů (SČS) zatím není
pravděpodobné výraznější zapojení Kabinetu do realizace

o MPO – v rámci dotovaného projektu jen velmi omezené zdroje na
standardizaci, prakticky bez možného zapojení KaStan;

o ÚNMZ – podpora standardizace – v jednání; zdroje jsou velmi omezené, s
vymezením na ISO COPOLCO, jiné úkoly se nepodařilo prosadit;

o Národní politika kvality, vysoká aktivita, ale finanční podpora jen symbolická
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- Výbor diskutoval následující možnosti, které by mohly souviset se zdrojem
financování konkrétních aktivit:

a. Navrhuje se analyzovat spotřebitelské aktivy dotované z veřejných zdrojů,
z hlediska jejich členění, pokrytí požadavků spotřebitelů atp. a navrhnout možnosti
centralizace aktivit a jim určených zdrojů;

Kabinet bude tomuto námětu věnovat pozornost, důkladně zváží přípravu
podkladu, který by mohl sloužit jak výchozí bod k diskuzi a k podání (MPO);

b. Dále jednat s ÚNMZ/MPO ve věci systémové a systematické podpory účasti
spotřebitelů ve standardizaci; odkazy jsou v evropských koncepčních
dokumentech, například vydaných ve vztahu k připravovanému „Single market
act“ aj. Zdůrazněním úspěšného naplňování některých ustanovení v takových
dokumentech lze zviditelňovat úspěšnost ÚNMZ/MPO/ČR v dané oblasti.

Kabinet má (spolu s SČS) zpracovanou nultou verzi dokumentu k podpoře
zapojení spotřebitelů do standardizace. Na základě projednání ve Výboru bude
tento dokument dopracován a využit ve výše naznačeném smyslu.

c. Pokračování ve vytváření „aliancí“ Kabinetu s dalšími partnery na trhu, s cílem
posilování využívání standardizačních nástrojů (technické normy, posuzování
shody, akreditace, metrologie) na trhu s cílem zlepšování bezpečnosti a kvality
výrobků a služeb.

Kabinet vítá tento námět a bezprostředně zváží další možnosti, které popsaný
princip nabízí. Prioritně bude ověřena možnost takového postupu ve vztahu k ČOI
s možným zapojením i dalších orgánů a subjektů (ÚNMZ, subjekty pro
posuzování shody aj.).

9. Usnesení: Programový výbor doporučuje statutárním orgánům Kabinetu pro
standardizaci, o.p.s. přijmout a realizovat představené priority a navržené aktivity
k jejich realizaci včetně zajištění financování .

10. V rámci „různého“ byl přijat návrh, aby v budoucnu byli přizvávání jako hosté či
pozorovatelé i zástupci dalších subjektů, zejména ČOI, MPO aj.

11. Termín příštího zasedání

Akce Evropského týdne kvality budou probíhat od 3. do 10. 11. 2011. Z tohoto
důvodu se stanovuje termín zasedání na 25. 11. 2011.

Zapsal: L. Dupal

Schválil: P. Mamula
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Příloha 1 Technická normalizace v oblasti dětských výrobků (dle podkladů TNK 137)

1 a) Přehled vydaných ČSN
(stav k 3/2011)

Dokument Název Poznámka
ČSN EN 15649-
1:2010
(94 0930)

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i
ve vodě – Část 1: Klasifikace, materiály, všeobecné
požadavky a metody zkoušení

ČSN EN 15649-
2:2010
(94 0930)

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i
ve vodě – Část 2: Informace pro spotřebitele

ČSN EN 15649-
3:2010
(94 0930)

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i
ve vodě – Část 3: Další specifické bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy A

ČSN EN 15649-
4:2010
(94 0930)

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i
ve vodě – Část 4: Další specifické bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy B

ČSN EN 15649-
5:2010
(94 0930)

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i
ve vodě – Část 5: Další specifické bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy C

ČSN EN 15649-
6:2010
(94 0930)

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i
ve vodě – Část 6: Další specifické bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy D

ČSN EN 15649-
7:2010
(94 0930)

Plovoucí předměty pro volný čas používané na vodě i
ve vodě – Část 7: Další specifické bezpečnostní
požadavky a metody zkoušení pro prostředky třídy E

ČSN EN 14974 +
A1:2010-12
(94 2844)

Vybavení pro uživatele kolečkových sportovních
zařízení - Bezpečnostní požadavky a metody
zkoušení

ČSN EN 15312 +
A1:2011-02
(94 0521)

Víceúčelové sportovní zařízení s volným přístupem -
Funkční a bezpečnostní požadavky a metody
zkoušení

ČSN EN 1069-
1:2011-02
(94 0910)

Vodní skluzavky – Část 1: Bezpečnostní požadavky a
metody zkoušení

Norma je v anglickém
jazyce, připravuje se
český překlad úkol
č. 94/0025/10.
Přebírá EN 1069-
1:2010.

ČSN EN 1069-
2:2011-02
(94 0910)

Vodní skluzavky - Část 2: Pokyny Norma je v anglickém
jazyce, připravuje se
český překlad úkol
č. 94/0024/10.
Přebírá EN 1069-
2:2010

ČSN EN
12227:2011-02
(91 0607)

Dětské ohrádky pro domácí použití – Bezpečnostní
požadavky a zkušební metody

(CEN/TC 207
Nábytek). Přebírá EN
12227:2010.
Schválena k přímému
použití.
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1 b) Rozpracované dokumenty CEN/TC 52 BEZPEČNOST HRAČEK

Označení normy Termín pro
připomínky Název Poznámka

FprEN 71-1
(WI 00052084)

10.4.2011 Bezpečnost hraček –
Část 1: Mechanické a fyzikální vlastnosti

Konečný návrh
z 2011-02;
zapracovává
požadavky směrnice
2009/48/EC
Zrychlený postup
hlasování.
DAV 2011-07

prEN 71-2
(WI 00052089)

Hlasování
ukončeno
2010-11-24
Výsledky
hlasování
v dokumentu
N 1445.

Bezpečnost hraček –
Část 2: Hořlavost

Návrh z 2010-06.
DAV 2011-11.
ČSN EN 71-2
Úkol č. 94/0012/10,
ukončení 13-07
(Věstník č. 8/2010).

prEN 71-4 rev
(WI 00052083)

Návrh pro
hlasování se
připravuje.

Bezpečnost hraček –
Část 4: Soupravy pro chemické pokusy a
podobné činnosti

Pracovní návrh
z 2010-10-27
v dokumentu
CEN/TC 52/WG5
N 593. DAV 2013-05.

prEN 71-8
(WI 00052090)

Hlasování
ukončeno
15.12.2010.
Výsledky
hlasování
v dokumentu
N 1448.

Bezpečnost hraček – Část 8: Houpačky,
skluzavky a obdobné hračky pro
pohybovou aktivitu, určené pro domácí
použití uvnitř i venku

Návrh z 2010-07.
ČSN EN 71-8 Úkol č.
94/0014/10, ukončení
12-09 (Věstník č.
10/2010); DAV 2012-
05

Dokumenty CEN/TC 52 zařazené do plánu prací CEN/TC 52, návrhy zatím nejsou k dispozici

Číslo
úkolu Norma Název/ poznámka Současný stav

Předpokládané
datum

dostupnosti
(DAV)

00052092
prCEN/TR
15371: 2009
Rev.

Bezpečnost hraček – Odpovědi
na žádosti o interpretaci EN
71-1, EN 71-2 a EN 71-8

Poznámka: zapracována
v TNI CEN/TR 15371:2010
(94 3080)

Revize a aktualizace,
zejména začlenění všech
nových interpretací

–

00052076 prEN 71-5
Bezpečnost hraček – Část 5:
Chemické hračky (soupravy)
jiné než soupravy pro pokusy

Revize a sloučení EN 71-
5+A1+A2 spolu se
zapracováním požadavků
nové směrnice na
bezpečnost hraček; rezoluce
229

–

00052077 prEN 71-7

Bezpečnost hraček – Část 7:
Barvy nanášené prsty –
Požadavky a metody
zkoušení

Revize EN 71-7 beroucí
v úvahu Tabulku A.1
(barviva), tabulku B.2
(konzervanty), tabulku 3 a 4
(primární aromatické
aminy), revize 5.7 (hodnoty

–
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Číslo
úkolu Norma Název/ poznámka Současný stav

Předpokládané
datum

dostupnosti
(DAV)

pH), složky používané při
výrobě prstových barev
(příloha C) a informace o
výrobku (kapitola 6) +
požadavky nové směrnice na
hračky. Rezoluce 230

V návrhu k zařazení do plánu jsou další témata (normy).

1 c) Dokumenty CEN/TC 252 VÝROBKY PRO PÉČI O DÍTĚ
(stav k 03/2011)

Označení
dokumentu

Termín pro
připomínky Název Poznámka

prEN 16232 2011-05-13
Child use and care articles – Infant swings
/Výrobky pro péči o dítě – Houpačky pro malé
děti/

Návrh z 2011-01.
Určeno pro děti do
9 kg a které se
neumí posadit

prEN 1888 2011-04-10 Výrobky pro péči o dítě – Dětské ko-čárky –
Bezpeč-nostní požadavky a metody zkoušení

2. návrh z 2011-
02.
ČSN prEN 1888
Úkol TN č. Úkol č.
94/0036/09

1 d) Dokumenty CEN/TC 136 VYBAVENÍ PRO SPORT, DĚTSKÁ HŘIŠTĚ A REKREAČNÍ
ČINNOSTI

k připomínkování
(stav k 03/2011)

Označení
dokumentu

Termín pro
připomínky Název Poznámka

Draft
Resolution
C2/2011

18.3.2011 Pre-adoption of a NWI &quot;Outdoor adult
fitness

Návrh normy
v dokumentu
CEN/TC 136/SC 1
N 1578.

Výběr rozpracovaných dokumentů CEN/TC 136

Číslo úkolu Norma Název Současný stav Předpokládané
datum dostupnosti

– Draft Resolution C2/2011

Pre-adoption of a
NWI
&quot;Outdoor
adult fitness

Hlasuje se do
18.3.2011 –

00136265 prEN 14960 rev

Nafukovací hrací
zařízení –
Bezpečnostní
požadavky a
metody zkoušení

Připravuje se 2013-06

00136267 EN 15649-1:2009/prA1 Plovoucí předměty Připravuje se 2012-06



Budějovická 73,

140 00 Praha 4

tel.: +420 261263574
e-mail: normy@regio.cz

www.top-normy.cz

9

pro volný čas
používané na vodě i
ve vodě – Část 1:
Klasifikace,
materiály,
všeobecné
požadavky a
metody zkoušení

00136276 EN 15649-2:2009/prA1

Plovoucí předměty
pro volný čas
používané na vodě i
ve vodě - Část 2:
Informace pro
spotřebitele

Připravuje se 2012-08

00136268 EN 15649-3:2009/prA1

Plovoucí předměty
pro volný čas
používané na vodě i
ve vodě – Část 3:
Další specifické
bezpečnostní
požadavky a
metody zkoušení
pro prostředky třídy
A

Připravuje se 2012-06

00136269 prEN 12503-1

Sportovní žíněnky -
Část 1: Žíněnky pro
gymnastiku,
bezpečnostní
požadavky

Schvaluje se 2013-06

00136277 Play for all
/hra pro všechny/ Připravuje se 2012-07

1 e) Rozpracované dokumenty CEN/TC 364 „VYSOKÉ ŽIDLE“

Označení normy Termín pro
připomínky Název anglicky /česky/ Poznámka

EN 14988-1:2006/prA1 2.4.2011 Dětské vysoké židle – Část 1: Bezpečnostní
požadavky

Návrh změny
z 2010-12.

EN 14988-2:2006/prA1 2.4.2011 Dětské vysoké židle – Část 2: Metody
zkoušení

Návrh změny
z 2010-12.


