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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s.  

za rok 2012 

 

1. Úvodem (shrnutí) 

Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (dále jen „Kabinet“) má 

za sebou tři roky činnosti. Plní obecně prospěšné 

činnosti a poskytuje obecně prospěšné služby s 

mandátem, který zahrnuje:  

 ovlivňování standardizační práce z hlediska 

důležitosti pro zájmy českých spotřebitelů na 

národní, evropské a globální úrovni,  

 komunikaci s partnery s cílem podporovat rozvoj 

čistého podnikatelského prostředí ohleduplného 

vůči zájmům spotřebitelů, 

 působit v oblasti vzdělávání, osvěty, poradenství aj. 

ve vztahu k jednotlivým oblastem standardizace. 

Zakladatelem Kabinetu je Sdružení českých spotřebitelů, 

o. s. (dále jen SČS) s cílem podpory zapojit spotřebitele 

do technické normalizace a paralelních oblastí - 

posuzování shody, akreditace, metrologie aj. včetně 

harmonizace technických předpisů a funkce dozoru nad 

trhem (v souhrnu „standardizace“).  

V letech 2009 a 2010 byla etapa založení a rozvíjení 

činností Kabinetu podpořena finančními dotacemi 

Norway Grants. V letech 2011 a 2012 již musela činnost 

být hrazena z vlastních zdrojů společnosti (hospodářské 

činnosti), neboť z veřejných prostředků byly získány 

dotace či cílené zakázky pro oblast normalizace jen ve 

značně omezeném rozsahu, který by nestačil na 

permanentní činnost. 

I za těchto podmínek se Kabinet podílel v roce 2012 na 

rozvíjení řady normalizačních aktivit. Posíleny byly 

vazby a spolupráce se subjekty v ČR i na mezinárodním 

poli. Úspěšně je zaváděna značka kvality pro bezpečný 

provoz dětských hřišť. Byly vydány publikace na 

podporu nezávislých kontrol bezpečného provozu hřišť a 

sportovišť či o úloze norem pro osoby se zdravotním 

postižením a seniory. 

Kabinet rozpracoval některá témata pro implementaci 

nového evropského rámce pro standardizaci. 

Kabinet, věříme, svým úsilím a realizovanými výstupy 

přispěl k dalšímu zviditelnění důležitosti zapojení 

spotřebitelů do standardizace. 

V roce 2013 chce Kabinet své působení dále 

zintenzívnit. 

Ing. Libor Dupal, ředitel společnosti 

1. Summary 

The Cabinet for Standardization (The Cabinet) has been 

providing services of public benefit for about three years 

of its existence. The mandate of the non-profit society is 

focused on: 

 Influencing standardization work at national, 

European and international level in matters that are 

considered as important for the Czech consumers; 

 Communication with partners in effort to stimulate 

development of fair business environment, which is 

considerate and tolerant towards consumer interests; 

 Activities in education area, enlightenment, advice 

services etc. in relation to particular sectors of 

standardization. 

The Cabinet was established by the Czech Consumer 

Association (SČS). Main goal is to support participation 

of Czech consumers into the process of standardization 

and related areas such as conformity assessment, 

accreditation, metrology, harmonization of technical 

regulations, market surveillance etc. 

In years 2009 and 2010, the phase of establishing and 

developing the Cabinet was supported by the Norway 

Grants. In the years 2011 and 2012 the Cabinet activity 

had to be covered fully from own resources (based on 

commercial activities), as subsidies from public resources 

were quite insufficient. 

Even under this difficult situation the Cabinet developed a 

lot of activities. We strengthened connections and 

cooperation with partners at national, European and 

international levels. Quality mark „safe playground“ has 

been successfully introduced. The Cabinet released a 

booklet to support independent control of safety of 

playgrounds and sport grounds, as well as another one to 

describe role of standards for the disabled and seniors. 

The Cabinet developed some documents to implement 

new European strategy for standardization. 

Importance of consumer participating in standardization 

process has been further highlighted and supported due to 

the outputs and effort of the Cabinet. 

In year 2013 the Cabinet intends to strengthen further its 

influence.  
 

Libor Dupal, Director 
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2. Identifikační údaje 

V roce 2009 založilo Sdružení českých spotřebitelů (SČS) Kabinet pro standardizaci, obecně prospěšnou 

společnost (dále též „společnost“ anebo „Kabinet“), jejíž hlavním cílem je zvyšovat účinnost mnohaletého úsilí 

SČS o posilování zapojení spotřebitelů do technické normalizace (dále též jen normalizace). 

N á z e v KABINET PRO STANDARDIZACI, o.p.s. 
Organizační forma Obecně prospěšná společnost, založená dle ust. §4 zákona č. 248/95 Sb. 

Adresa sídla Budějovická 73, 140 00 Praha 4 

Webová stránka www.top-normy.cz 

Identifikační číslo/ DIĆ 289 84 072 / CZ28984072         

Zapsání do rejstříku o.p.s. Městský soud v Praze, F 120030 / 2009, oddíl O, složka 696, z 24. 11. 2009 

 

Statutární orgán 

Jméno Funkce 
Ing. Libor Dupal Ředitel společnosti 

 

 Správní rada  Dozorčí rada 

Jméno Funkce Jméno Funkce 
Ing. Libor Novák předseda správní rady Petr Krejcar předseda dozorčí rady 

Ing. Marek Toušek člen správní rady Ing. Ladislav Polák člen dozorčí rady 

Ing. Irena Michalová člen správní rady Ing. Jaroslav Prachař člen dozorčí rady 

  

3. Činnost Společnosti v roce 2012  

Vzdělávání v oblasti normalizace 

Kabinet klade důraz na osobní kontakt, proto je součástí jeho aktivit řada tematicky zaměřených seminářů s cílem 

zviditelnění normalizace a jejího významu různým cílovým skupinám. V rámci úkolu podpořeného finančně 

ÚNMZ zpracoval Kabinet „Koncept vzdělávání a osvěty ve vztahu k technické normalizaci“, včetně pilotní 

realizace.  

Na jaře roku bylo konáno 16 seminářů po celé ČR na téma podpory nezávislé kontroly provozu hřišť a sportovišť 

v souladu s normou. Prezentaci o úloze technických norem pro rozvoj podnikání a pro spotřebitele si vyžádal 

Podvýbor pro podnikání Hospodářského výboru PSP (září). V listopadu byly organizovány semináře zaměřené na 

středoškolskou mládež a na malé a střední podniky.  

Publikace, tiskoviny, šíření informací 

Zakladatel společnosti – SČS vydával v průběhu roku řadu tiskovin a mnohé se problematiky norem alespoň 

nepřímo týkaly. Kabinet se na jejich tvorbě úzce odborně podílel. Všechny tiskoviny jsou vždy v plném textu na 

webu SČS a distribuovány jsou prostřednictvím 80 kontaktních míst SČS a ve spolupráci s partnery. Náklad je 

obvykle minimálně 2 tis. 

„Mezinárodní normy pro nás všechny“ – leták, jehož vydání bylo podpořeno ÚNMZ v rámci úkolu koordinace ISO 

COPOLCO. Cílem je zviditelnění mezinárodních norem v různých oblastech života. „Kvalita života pro všechny? 

Za pomoci technických norem“ je publikace cílená na skupinu zdravotně postižených osob: jak jsou pro tuto 

skupinu normy důležité, často nezbytné. Publikace týkající se kvality potravin, v edici „Jak poznáme kvalitu?“ se 

alespoň částečně týkají i úlohy technických norem. Financovány byly v rámci České technologické platformy pro 

potraviny (Svět kávy; O lahůdkách pro spotřebitele; Kvalita čerstvého masa: Hovězí a vepřové maso). „Obouváme 

správně své děti?“ je osvětový leták vydávaný každoročně k podpoře značky kvality Žirafa; projekt financuje 

MPO. A konečně byly vydány dvě publikace k podpoře bezpečnosti dětských hřišť a sportovišť na principech 

nezávislých kontrol provozu a zajištění souladu s normami Proč a jak značka kvality Hřiště-sportoviště-tělocvična 

– Ověřený provoz“ s podporou Rady kvality, a Metodický postup k zabezpečení prevence úrazů dětí a mládeže na 

hřištích, sportovištích a tělocvičnách se záštitou mnoha autorit (ministerstvo vnitra, Státní zdravotní ústav, 

zkušebny, ČOI) a s finanční podporou MZd a Rady kvality. 

Zásadní význam pro šíření informací společnosti má internet. Kabinet vytvořil, udržuje a rozvíjí specificky 

orientované stránky pro oblast zapojení spotřebitelů do normalizace – www.top-normy.cz. 

 

http://www.top-normy.cz/
http://www.top-normy.cz/
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Podpora značek kvality – podpora nezávislé kontroly 

Kabinet považuje kontrolu třetí nezávislou stranou jako zásadní nástroj z hlediska zajišťování kvality a bezpečnosti 

jak výrobků, tak služeb. Podporujeme pravidelně používání značky Žirafa- zdravotně nezávadná dětská obuv a 

zejména značky – „Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz“ – Kabinet je správcem této značky, která je 

rovněž součástí programu „Česká kvalita“. Aktuálně je 15 hřišť a sportovišť, jejichž zřizovatel má licenci na 

užívání značky, další řízení jsou v běhu. V uplynulém roce šíření značky podpořilo ministerstvo zdravotnictví. 

Konkrétní aspekty zapojení spotřebitelů do normalizace 

Samozřejmě, ústřední prioritou společnosti, která je podstatou jejího mandátu, je podpora zcela konkrétního 

zapojení spotřebitelů do procesu normalizace a prosazování jejich zájmů.  

Proto je zásadní zapojení expertů zastupujících spotřebitele do TNK při ÚNMZ. Na přelomu roku 2011 a 2012 byl 

zásadně aktualizován okruh externích expertů SČS/Kabinetu pro nejrůznější oblasti zapojení spotřebitelů do 

normalizace. Na tomto základě byl ÚNMZ požádán o nominaci nových zástupců v TNK; nominační řízení jsou 

dosud v běhu. Spotřebitelé by takto měli být aktivní téměř ve 20 TNK. Aktuální informace o zastoupení 

spotřebitelů v ČR do jednotlivých oblastí normalizace byla prezentovaná v ANEC i v ISO COPOLCO. 

V tomto okruhu aktivit je zásadní účast na řešení úkolů technické normalizace při ÚNMZ. Důležitou každoroční 

aktivitou Kabinetu, podpořenou ÚNMZ, je národní koordinace spotřebitelů pro ISO COPOLCO. Na národní úrovni 

řídí Kabinet činnost pracovní skupiny pro ISO COPOLCO, ale aktivně působíme i v mezinárodní Pracovní skupině 

ISO COPOLCO pro zapojování spotřebitelů do normalizace – zajišťujeme osobní účast na jednáních a 

připravujeme zásadní podklady pro jednání. 

V rámci podporovaných úkolů jsme prováděli rozsáhlou analýzu normalizace služeb na národní, evropské i 

mezinárodní úrovni a realizovali studii na téma obecné bezpečnosti služeb. 

Kabinet spolupracuje se svým zakladatelem SČS již po několik let na dotváření a prosazováním modelu 

systematické podpory zapojování spotřebitelů do normalizace (Kabinet je ostatně produktem těchto iniciativ). 

Přirozeně společně spolupracuje i s ÚNMZ na realizaci opatření k naplňování Evropské strategie pro normalizaci. 

V rámci finančně podpořených úkolů jsme řešili a realizovali Koncept vzdělávání a osvěty ve vztahu k technické 

normalizaci (zmíněný již výše) a zpracovávali několik analytických prací včetně modelů pro komunikaci a toky 

informací - Organizační struktury pro oblast spotřebitelů a Organizační struktury pro oblast malých a středních 

podniků. 

Zástupci Kabinetu a jeho zakladatele SČS jsou zastoupeni skutečně v desítkách pracovních a poradních skupin, 

které mají kromě cíle hájení spotřebitelských zájmů obecně i určitý, mnohdy zcela přímý, vztah k technické 

normalizaci. Zásadní je zastoupení v pracovních a poradních strukturách při ÚNMZ (Rada pro technickou 

normalizaci, Normalizační výbor, ale i další). Důležitá je aktivní účast na „certifikaci“ hotelových a jiných zařízení 

ve shodě s normou (Klasifikační komise pro ubytovací zařízení), či Odborná sekce RK pro kvalitu v ochraně 

spotřebitele – vedená SČS; OsKOS každoročně řeší řadu témat, v r. 2012 např. měření kvality služeb, či definici 

bezpečné služby. Kabinet je zastoupen i v Odborné sekci RK pro kvalitu v normalizaci; garantujeme v něm vždy 

realizaci více konkrétních úkolů, obvykle ve spojení s tématem zviditelňování norem pro určité cílové skupiny (viz 

tiskoviny). 

Mezinárodní aspekty zapojení spotřebitelů do normalizace 

Odborné zázemí vytvořené Kabinetem umožnilo rozšíření a posílení spolupráce a zastoupení spotřebitelů v ANEC 

(Evropská organizace pro koordinaci spotřebitelů ve standardizaci); v konzultační skupině Evropské komise FSUG 

(Skupina uživatelů finančních služeb), v TC 243 ISO – bezpečnost výrobků a v ISO COPOLCO (výbor pro 

spotřebitelkou politiku v ISO). 

Vize pro rok 2013 

- Posilování koordinační i odborné práce Kabinetu, jako hlavního nevládního subjektu pro podporu zapojení 

spotřebitelů do normalizace; k tomu posilovat finanční a odborné zajištění jeho činností. 

- Na základě existujících platforem, v nichž jsou zapojeni zástupci Kabinetu a SČS  

o prosazovat viditelnost a úlohy norem s cílem posilovat zapojení spotřebitelů a zohlednění zájmů 

spotřebitelů v normách; 
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o prosazovat správnou interpretaci technické legislativy a norem, zejména s ohledem na dopady na 

spotřebitele, např. ohledně označení CE; 

o podílet se na prosazování a podpoře co nejširšího používání norem s ohledem na pozitivní dopady na 

spotřebitele; tj. např. ve vazbě na nezávislé kontroly výrobků a služeb třetí stranou; podpora používání 

značek kvality, zejména pro bezpečné hřiště, či bezpečnou dětskou obuv; 

o prosazovat systémové řešení problematiky obecně bezpečné služby; 

o podílet se na komplexních řešeních ve vztahu k opatřením Evropské strategie pro normalizaci, zejména ve 

vztahu ke spotřebitelům, popř. i MSP, zejména a např.: 

 pokračovat v systémové podpoře zapojení ‚slabších stran‘ do normalizace; 

 vytvářet schémata na monitoring dodržování principů ‚správné praxe‘ v národní normalizaci; 

 přispívat k posilování národní normalizace v rámci naplňování evropské strategie, např. 

posilováním čistoty trhu a samoregulace standardizovanými smlouvami anebo vytvořením 

příručky Správné praxe pro provoz dětských hřišť a sportovišť; 

- Důležitou součástí aktivit Kabinetu bude posilovat jeho aktivity na evropské a mezinárodní úrovni. 

4. Partnerství, personální zajištění 

Programový výbor Kabinetu napomáhá vytvářet a definovat priority a i jinak se podílí na činnosti společnosti. Je 

stálým odborným poradním orgánem Správní rady, Dozorčí rady a Ředitele. Je tvořen za určitých podmínek 

zástupci všech partnerů společnosti, kteří o to projeví zájem. Jsou to zástupci Sdružení pro bezpečnost potravin a 

ochranu spotřebitele, Asociace spotřebitelských organizací, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

zkušebnictví, Český institut pro akreditaci, Česká společnost pro normalizaci, Eurolab.cz a Sdružení Korektní 

podnikání; pozorovateli ve Výboru jsou zástupci České obchodní inspekce, Asociace autorizovaných a 

akreditovaných osob, AVAZ Děčín, Národní rady osob se zdravotním postižením a profesní komory SOTKVO a 

další. Výbor je rovněž platformou pro výkon pracovní slupiny pro národní koordinaci ISO COPOLCO. 

SČS postupně uzavřelo několik partnerských dohod o spolupráci velmi významných z toho důvodu, že tyto 

akceptují Kabinet jako koordinační centrum pro všechny oblasti zapojení do normalizace. Těmito partnery je 

Národní rada pro osoby se zdravotním postižením, Nezávislá asociace nevidomých a slabozrakých, Svaz důchodců 

ČR a také Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Toto zvýšení kredibility Kabinetu je velmi 

důležitý základ pro aktuální i další vývoj zapojení spotřebitelů do normalizace. 

Společnost měla ke konci roku 2012 v pracovním poměru jednoho pracovníka v přímém pracovním poměru na 

plný úvazek a dalšího na částečný úvazek; externě bylo využito služeb dalších osob. Ředitelem společnosti je 

Libor Dupal. 

5. Finanční zpráva 

a. Zajištění finančních zdrojů 

Zatímco v prvním roce existence Kabinetu (2009-10) bylo jeho financování zajištěno z dotace Norway Grants, od 

roku 2011 je činnost zajištěna z vlastních prostředků. V roce 2012 byla Kabinetu poskytnuta dotace na projekt 

bezpečnosti dětských hřišť (MZd). 

b. Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2012 (finanční uzávěrka) 

Opis finanční uzávěrky za rok 2012 je v příloze ke zprávě. 

6. Poděkování 

Naše společnost děkuje všem partnerům za spolupráci a podporu v roce 2012 a těšíme se na příští. Naše společnost 

děkuje individuálním dárcům za podporu. 

 

V Praze, leden 2013, Libor Dupal, ředitel 

Schváleno Správní radou společnosti dne 1. 2. 2013 
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Příloha: Opis finanční uzávěrky za rok 2012 

Položka Částka tis Kč 

Celkové příjmy (výnosy)* 

 z toho: 
777 

 Provozní dotace
1
   200 

Tržby za vlastní výkony
2
 576 

Přijaté příspěvky a dary 0 

Výnosy ostatní (úroky, kurzové zisky) 1 

Náklady 

z toho: 
758 

Spotřeba materiálu 0 

Služby 313 

Osobní náklady celkem 442 

0statní náklady (kurzové ztráty, bankovní poplatky 

aj.) 
3 

Daň z příjmů 0 

Provozní výsledek hospodaření po zdanění (rizikový/rezervní 

fond)   
19 

 

V Praze, dne 31. 1. 2013 

 

Ing. Libor Dupal, ředitel společnosti, v. r. 

 

Odsouhlasili:  

v. r. v. r. v. r. 

Ing. Jiřina Kuncová 

Vedení účetnictví 

Ing. Libor Novák 

Předseda správní rady 

Petr Krejcar 

Předseda revizní komise 

     

Schváleno Správní radou dne 1. 2. 2012 

                                                 
1 Ministerstvo zdravotnictví ČR 
2 Česká společnost pro technickou normalizaci, Garamon, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

Sdružení českých spotřebitelů aj. 


