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Závěry z průběhu mezinárodního semináře Technické normy a očekávání spotřebitele

Den konání 6.9.2009, čas 8:00 – 14:00 hod

Místo: ÚNMZ, Biskupský Dvůr 5, Praha

Účast: normalizátoři z center technické normalizace, spotřebitelské organizace, další zaintereso vané
osoby (malé a střední podniky, posuzování shody, akreditace, metrologie, dozor nad trhem), státní /
veřejné orgány dle prezenční listiny (web);

Seminář se konal v rámci projektu prováděného SČS s partnerem Standard Norge a  financovaného
EEA GRANTS (EHP/Norsko) - „Vytvoření modelu pro zapojení spotřebitelů do standardizace“ , pod
záštitou předsedy Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.

Veškeré informace o semináři jsou na adrese: http://www.top-normy.cz/kabinet-pro-
standardizaci/projekt/seminar -normy-2009.php

Na uvedených stránkách jsou k dispozici též všechny prezentace. Následuje stručný souhrn závěrů,
vyplývajících z diskuze:

1. Je nutné se koncepčně zaměřit na oblasti montáží výrobků uvedených na trh, jejich projek tování, a/nebo i
údržby a provozu zařízení s montovanými výrobky, a to z hlediska bezpečnosti či jakosti ve vztahu
k využitelnosti takových zařízení (např. obalové konstrukce staveb, dětská hřiště, sportoviště). S výjimkami
(požární ochrana) nejsou takové oblasti regulovány, ale obvykle ani ošetřeny technickými normami. Nabízí
se řešení formou „technických pravidel“.

2. Existuje řada priorit pro zapojení spotřebitelů do st andardizace; ve značné míře se ale prolínají na úrovních
mezinárodní, evropské a národních (příklady: výrobky pro děti, provázky a tkaničky na oděvech;
interoperabilita nabíječek a akumulátorů pro elektr onická mobilní zařízení /mobily aj./); odlišná je ale
struktura zajišťování zapojení spotřebitelů na jednotlivých úrovních a zejména na národní úrovni, kde je
velmi rozdílná mezi jednotlivými zeměmi.

3. V České republice se po několik rozvíjí síť Center technické normalizace. Různou formou jednotlivá centra
řeší zapojení zainteresovaných osob, a i spotřebitelů. Obecně je zapojení spotřebitelů nízké.

4. Byla vyzdvižena opatření podniknutá v posledním roce, která vedla k výraznému zlepšení dostupnosti
technických norem a snížení jejich ceny.

5. Oceňuje se přístup ÚNMZ k podpoře zapojování spotřebitelů do procesů standardizace dílčími úkoly.
Konkrétně SČS se podílelo na realizaci řady takových úkolů v minulých letech i v roce letošním.

6. Zastoupení spotřebitelů do proces ů standardizace nelze řešit fungujícími prostředky trhu. Je proto nezbytná
intervence a podpora z veřejných zdrojů, aby mohlo být zajištěno permanentní odborné profesionální
zapojení, např. i do výzkumu a zkoušení apod.

7. V ČR byl v rámci projektu vyvinut m odel zapojení spotřebitelů do standardizace. Prvořadým úkolem je nyní
zajistit zdroje především z veřejných prostředků na provoz spotřebitelského Kabinetu pro standardizaci ,
o.p.s., jenž bude zapojení koordinovat a zajišťovat. SČS je připraveno model preze ntovat v zahraničí.

Zapsal: Libor Dupal, Předseda SČS
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