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Zápis 

 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU  

 

KABINETU PRO STANDARDIZACI, O.P.S. 

 
Místo: Budějovická 73, 140 00 Praha 4, (Metro Kačerov, Budova UTRIN) 

Čas: 10. 3. 2010, 10:30 hod 

Přítomni (dle prezenční listiny); omluveni: P.Brynda, P.Mamula, E.Štejfová 

Zasláno: info@spotrebitel.cz; praha@spotrebitel.cz; praha@food-consumer.cz; 

stejfova@unmz.cz; MatusuM@cai.cz; novak@regio.cz; jarda.prachar@volny.cz; 

premysl.berounsky@email.cz; voves@unmz.cz; aaao@tzus.cz; senk@tzus.cz  

PROGRAM 

 
1. Informace o realizaci projektu na vytvoření modelu zapojení spotřebitelů do standardizace 

v roce 2009 a založení Kabinetu pro standardizaci, obecně prospěšné společnosti. 

2. Představení nominovaných zástupců partnerů Kabinetu do Programového výboru 

Kabinetu. 

3. Formální ustavení Programového výboru Kabinetu. Volba předsedy a místopředsedy. 

4. Statut ‚Programového výboru pro standardizaci‘ při Kabinetu. Projednání. 

5. Informace o zajištění činnosti Kabinetu v roce 2010. 

6. Priority zapojení spotřebitelů do standardizace pro rok 2010, diskuze. 

7. Různé. 

 

Z jednání: 

1. Zasedání zahájil Ing. Libor Dupal - člen správní rady pověřený řízením Kabinetu pro 

standardizaci. 

2. Byla podána informace o realizaci projektu na vytvoření modelu zapojení spotřebitelů do 

standardizace v roce 2009 a založení Kabinetu pro standardizaci, obecně prospěšné 

společnosti v listopadu 2009. (Příloha 1). 
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3. Delegováním zástupců z partnerských organizací a jejich podpisem vzorového prohlášení 

dle statutu byl Programový výbor formálně ustaven.  

4. Přehled členů Programového výboru je přiložen (příloha 2). Ing. Šenk zastupující AAAO 

informoval, že tato organizace zatím zůstává ve Výboru v pozici pozorovatele. 

5. Byly provedeny volby předsedy a místopředsedy. Členové podpořili jako předsedu Ing. 

Petra Mamulu ze Sdružení bezpečnosti potravin a ochrany spotřebitele a jako 

místopředsedu p. Petra Bryndu ze Sdružení Spotřebitel.cz. 

6. Z důvodu nepřítomnosti obou zvolených řídil zasedání dále ředitel Kabinetu. 

7. Byl projednán a s drobnými úpravami schválen Statut Výboru. 

8. Byla podána informace o zajištění činnosti Kabinetu v roce 2010. Kabinet nedisponuje 

téměř žádnými vlastními finančními zdroji. Podařilo se získat drobný sponzorský dar. 

Financování je nyní v omezené míře zajištěno prostřednictvím zakladatele Kabinetu - 

Sdružení českých spotřebitelů, a to z projektu podpořeného 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).  

SČS bude v menší míře objednávat službu u Kabinetu na realizaci projektu, resp. bude 

některé hradit některé aktivity na zapojení spotřebitelů do standardizace přímo. 

Některé další projekty byly uplatněny u orgánů v ČR se záměrem podpory Kabinetu z 

veřejných zdrojů. 

9. Priority 2010: 

 Komunikace a spolupráce: 

a. Posílení komunikačních vazeb s různými skupinami spotřebitelů s cílem posílení 

jejich spolupráce a zapojení do standardizace (hendikepovaní, senioři). 

b. Posílení spolupráce s národním normalizačním orgánem a dalšími případnými 

zainteresovanými stranami. 

c. Rozvíjení zapojení spotřebitelů v rámci ISO COPOLCO. 

d. Posílení spolupráce a zapojení v rámci ANEC. 

 

 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.).  
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- 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. 

-  V neposlední řadě bude předmětem aktivit Kabinetu vývoj a implementace 

předpisů a norem týkajících se požadavků na výrobky, resp. služby, ve vztahu a 

s dopady na udržitelnost životního prostředí. 

- 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.). 

 

V rámci aktivit Kabinetu bude zajištěno: 

- zpracován seznam/adresář partnerů pro komunikaci ohledně vývoje a 

implementace acquis a norem ve vztahu k předmětu a cílům projektu, tj. zejména 

spotřebitelské organizace, asociace seniorů a různé organizace a sdružení 

hendikepovaných; 

- komunikace a zastoupení spotřebitelů při zavádění nových evropských předpisů 

do tuzemské legislativy; 

- sledován vývoj bezpečnosti předmětných výrobků v dostupných informačních 

databázích (zejména RAPEX); 

- spolupráce na vývoji technických norem ve vztahu k předmětu a cílům projektu a 

to na národní i evropské úrovni; 

- zajištění komunikace a uplatnění návrhů a podnětů vůči české obchodní inspekci 

ve vztahu k předmětu a cílům projektu, např.. na základě zjištění v RAPEX; 

- zpracování analýzy situace a legislativy ve vztahu k hračkám a jiným výrobkům 

pro děti; 

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

- komunikace s partnerem projektu ve vztahu k naplnění jeho cílů a přenosu know-

how; 

- komunikace s dalšími subjekty na evropské úrovni ve vztahu k naplnění cílů 

projektu (např. ANEC – Evropská organizace pro koordinaci spotřebitelů ve 

standardizaci); aj. 

 

10. Byly vysvětleny některé aspekty a přístupy vyplývající ze statutu Kabinetu s ohledem na 

jeho činnosti a působnosti.  Důraz bude kladen na korespondenční styk a spolupráci, a 

rovněž na bilaterální vztahy dle projednávané problematiky. 

11. Ředitel Kabinetu vyzval přítomné o předkládání námětů pro tvorbu priorit v oblasti 

zapojení spotřebitelů do standardizace v oblasti zboží a služeb pro spotřebitele. 

Zapsali: Dupal, Berounský 
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Příloha 1 k zápisu 

 

MODEL ZAPOJENÍ SPOTŘEBITELŮ DO STANDARDIZACE 
 

Březen 2010 

 

Úvod 

 

- Priorita zapojení spotřebitelů do technické normalizace je v souladu s evropskými politikami a 

doporučeními, ale v ČR zatím není odpovídajícím způsobem takový přístup zajištěn.  

- SČS v roce 2008-09 realizovalo projekt, financovaný norskou vládou, zaměřený na vytvoření 

modelu k posílení zapojení spotřebitelů do standardizace (technické předpisy, technická 

normalizace, metrologie, posuzování shody, akreditace, dozor nad trhem).  

- Model byl ve spolupráci s norským partnerem projektu (Standard Norge) vytvořen a v 

listopadu 2009 byl zaregistrován spotřebitelský Kabinet pro standardizaci, obecně prospěšná 

společnost.  

 

 
 

Podstata modelu 

 

- Základem modelu je ustavení (spotřebitelského) Kabinetu pro standardizaci ve formě obecně 

prospěšné společnosti. Důvodem vytvoření samostatné společnosti je zkušenost ze zahraničí i 

z tuzemska. Financování permanentního a dlouhodobého zapojení do standardizace v rámci 

spotřebitelské organizace je prakticky nereálné, protože se jedná o technicky a finančně 

nesmírně náročné disciplíny. Ve výsledku se pak upřednostňují jiné aktivity spotřebitelské 

organizace. 

- Kabinet pro standardizaci byl v listopadu 2009 zapsán v rejstříku o.p.s. 

- Východiskem pro funkci Kabinetu je spolupráce s Programovým výborem, který byl dne 10. 3. 

2010 ustaven jako poradní orgán Kabinetu z partnerů (spotřebitelské organizace, subjekty 

zainteresované do procesů standardizace); Programový výbor se bude podílet na tvorbě priorit 

atd.  

- Byly vytvořeny stránky s doménou www.top-normy.cz, které informují o různých aspektech 

zapojení spotřebitelů do standardizace a výměnu informací s partnery pro oblasti 

standardizace. 

- Kabinet má zprofesionalizovat úroveň zapojení spotřebitelů do standardizace; rozsah bude 

samozřejmě také záviset na finančních zdrojích; důležité je, že pokud Kabinet prostředky 

získá, nebude se jejich využití štěpit, jelikož zapojení do standardizace je hlavní a vlastně 

jedinou činností Kabinetu. 

http://www.top-normy.cz/
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- Spotřebitelské organizace byly o vývoji modelu informovány, některé se na jeho vytvoření 

přímo účastnily a na zasedání s předsedou ÚNMZ v listopadu 2009 na téma zapojení 

spotřebitelů do standardizace všichni zúčastnění funkci Kabinetu a vytvořený model podpořili. 

 

Realizační projekty 

- Realizační projekty na zajištění funkce popsaného modelu  byly rozpracovány na několika 

platformách.  

- Zejména byl takový projekt představen a podpořen v Odborné sekci pro kvalitu v normalizaci, 

metrologii, zkušebnictví, akreditaci a certifikaci při Radě kvality České republiky. Finanční 

podpora je nyní projednávána v rámci Plánu rozvoje standardizace ÚNMZ a v rámci Národní 

politiky kvality. 

- Specifická podpora byla Sdružení českých spotřebitelů poskytnuta EEA/Norway Grants na 

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. V rámci tohoto projektu tak byla možná aktivace činnosti Kabinetu.  

- Věříme, že byť v podmínkách omezeného provozu prokážeme funkčnost a prospěšnost modelu 

a získáme důvěru „trhu“ pro Kabinet pro standardizaci. 

- V prvním roce si slibujeme  

1. posílení vztahů a spolupráce mezi různými skupinami spotřebitelů, národním 

normalizačním orgánem a dalšími případnými zainteresovanými stranami, 

2. rozvíjení zapojení spotřebitelů v rámci ISO COPOLCO, 

3. posílení spolupráce a zapojení v rámci ANEC. 

 

 

V Praze, březen 2010 

 

Ing. Libor Dupal, předseda SČS a ředitel Kabinetu 
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Příloha 2 k zápisu 
Seznam účastníků 1. (ustavujícího) zasedání Programového výboru 
  10.3.2010 

Jméno člena PV   Delegující organizace Tel. E-mail 

Ing. Mamula Petr 
Sdružení pro bezpečnost potravin a 
OS   

info@spotrebitel.cz;  
praha@spotrebitel.cz 

 
Brynda Petr Spotřebitel.cz, ASO   praha@food-consumer.cz 

 
Ing. Štejfová Eva ÚNMZ   stejfova@unmz.cz 

 
Ing.  Matušů Martin ČIA   MatusuM@cai.cz 

 
Ing. Voves Václav 

Česká společnost pro technickou 
normalizaci   voves@unmz.cz 

Ing. Šenk Josef AAAO 604 925 669 aaao.tzus.cz; senk@tzus.cz 

 
Ing. Dupal Libor Kabinet pro standardizaci 602 561 856 dupal@regio.cz 

Hosté   

 
Ing. Novák Libor SČS, předseda správní rady Kabinetu   novak@regio.cz 

 
Ing. Prachař Jaroslav Dozorčí rada Kabinetu 724 063 009 jarda.prachar@volny.cz 

Ing. Berounský Přemysl Kabinet pro standardizaci   premysl.berounsky@email.cz 
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