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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s.  

za rok 2015 
 

Úvodem (shrnutí) 

Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (Kabinet) je obecně 

prospěšnou společností, která na neziskovém základě 

poskytuje služby s mandátem, který zahrnuje:  

 ovlivňování standardizační práce z hlediska 

důležitosti pro zájmy českých spotřebitelů na 

národní, evropské a globální úrovni,  

 komunikaci s národními i regionálními úřady a 

institucemi s cílem podporovat rozvoj čistého 

podnikatelského prostředí ohleduplného vůči 

zájmům spotřebitelů, s důrazem na oblasti kvality a 

bezpečnosti výrobků a služeb; 

 vzdělávání, osvětu, poradenství aj. ve vztahu k 

jednotlivým oblastem standardizace. 

Zakladatelem Kabinetu je Sdružení českých spotřebitelů, 

z. ú. (dále jen SČS) s cílem podpořit zapojení 

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 některých letech se zakladateli Kabinetu - SČS 

podařilo najít podporu finančních dotací vlád jiných 

zemí (Norway Grants, švýcarský Fond partnerství), se 

zaměřením na zapojení českých spotřebitelů do 

normalizace. Další činnost byla hrazena z vlastních 

zdrojů společnosti (hospodářská činnost).  

V roce 2015 mohly být díky podpoře z Fondu 

partnerství posíleny normalizační aktivity a spolupráce 

s partnery na národním i mezinárodním poli. Úspěšně je 

rozšiřováno použití značky kvality pro bezpečný provoz 

dětských hřišť. Jsou šířeny příručka správné praxe a 

další publikace na podporu bezpečného provozu 

dětských hřišť. 

Většinu svých aktivit realizuje Kabinet v úzké 

spolupráci s SČS. 

Kabinet, věříme, svým úsilím a realizovanými výstupy 

přispívá k dalšímu zviditelnění důležitosti zapojení 

spotřebitelů do standardizace. 

V roce 2016 chce Kabinet své působení dále 

zintenzívnit.  

 

Ing. Libor Dupal, ředitel společnosti 

Summary 

The Cabinet for Standardization (the Cabinet) is a public 

service company; it has been providing services on non-

profit basis, with the mandate as following: 

 Influencing standardization work at national, 

European and international level in matters that are 

considered as important for the Czech consumers; 

 Communication with stakeholders at national and 

regional level with aim at stimulating development 

of fair business environment, which is considerate 

and tolerant towards consumer interests, with 

emphasis on quality and safety of products and 

services; 

 Activities focused on education, 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 some years, SČS as the founder of the Cabinet, got 

grants from the Norway Grants or Swiss Partnership 

Fund for projects supported participation of Czech 

consumers into standardization process. Other Cabinet 

activities were covered from its own resources (based on 

commercial activities). 

In 2015 we strengthened our standardization activities as 

well as connections and cooperation with stakeholders at 

national, European and international levels, again thanks 

to the Swiss Partnership Funds. Using of the quality 

mark „safe playground“ has been successfully expanded. 

The Cabinet released the guide good practices to 

promote safety of playgrounds and sport grounds, as well 

as some others. 

The Cabinet has carried out most of its activities in close 

cooperation with SČS. 

Importance of consumer participation in standardization 

has been further highlighted and supported due to the 

outputs and effort of the Cabinet. 

In the year 2016 the Cabinet intends to strengthen further 

its influence. 

Libor Dupal, Statutory Director 
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1. Identifikační údaje 

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

společnost (dále též „společnost“ anebo „Kabinet“), jejímž 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. (KaStan) 
Organizační forma Obecně prospěšná společnost, založená dle ust. §4 zákona č. 248/95 Sb. 

Adresa sídla Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 

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 

  

2. Vize a poslání 

Kabinet plní obecně prospěšné činnosti a poskytuje obecně prospěšné služby s mandátem, který zahrnuje 

 ovlivňování standardizačních prací z hlediska prosazování zájmů českých spotřebitelů na národní, evropské a 

globální úrovni, 

 komunikaci s národními i regionálními úřady a institucemi a se zástupci podnikatelské sféry, např. z oblasti 

malého a středního podnikání, s cílem podporovat rozvoj čistého podnikatelského prostředí ohleduplného vůči 

zájmům spotřebitelů, 

 působit v oblasti vzdělávání, osvěty, vydavatelsko-nakladatelských činností a poradenství ve vztahu k 

jednotlivým oblastem standardizace. 

3. Činnost Společnosti v roce 2015 – příklady aktivit 

Předmětem zaměření Kabinetu jsou projekty na zviditelnění normalizace a jejího významu různým cílovým 

skupinám i na vytváření a šíření nástrojů, které používání norem podporují. Tyto projekty a úkoly zahrnují přípravu 

a distribuci tiskovin, prosazování správné praxe (založené na aplikaci evropských norem), prosazování nástrojů 

kvality a bezpečnosti výrobků a služeb – např. prosazováním důvěryhodných značek kvality atd. 

 Podpora nezávislé kontroly – podpora důvěryhodných značek kvality 

- Kabinet se systematicky věnuje tématu bezpečnosti dětských hřišť. Je správcem značky Hřiště-sportoviště-

tělocvična – Ověřený provoz“, která je pro provozovatele i uživatele zárukou bezpečného provozu hřiště či 

sportoviště. Tato značka kvality, přijatá do programu Česká kvalita, je příkladem prosazování evropských norem a 

nezávislé kontroly třetí stranou. Na jaře roku 2015 bylo organizováno několik seminářů po celé ČR zaměřených na 

téma podpory správných praktik při provozu hřišť a sportovišť. 

- Kabinet podporuje i další značky kvality, které vyhodnotil jako důvěryhodné. Např. podporujeme pravidelně 

používání značky Žirafa- zdravotně nezávadná dětská obuv. 

- Otázka přemíry značek kvality na trhu je dlouhodobým problémem. Řada z nich nemá pro spotřebitele žádnou 

vypovídací hodnotu, jejich obsah a metodologie udílení jsou pro spotřebitele netransparentní. Poté, co v r. 2014 

Kabinet spolupracoval na průzkumu značek kvality potravin, s cílem zpřehlednit spotřebiteli orientaci na trhu, 

v roce 2015 řídil průzkum značek kvality pro služby na trhu. Výsledky průzkumů jsou vystaveny na webu SČS
1
. 

 Zapojení spotřebitelů do technické normalizace 

- Ústřední prioritou společnosti je podpora konkrétních forem zapojení spotřebitelů do procesu normalizace a 

prosazování jejich zájmů.  

                                                 
1
 http://www.konzument.cz/kde-najit-pomoc/znacky-kvality-sluzby.php 

http://www.top-normy.cz/
mailto:normy@regio.cz
http://www.top-normy.cz/
http://www.konzument.cz/kde-najit-pomoc/znacky-kvality-sluzby.php
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- Pro zajištění systematicky řízených činností má Kabinet, společně s SČS, vytvořen jako otevřený dokument 

národní program pro zapojení spotřebitelů do normalizace
2
.  

- Pro naplňování národního programu je zásadní zapojení expertů zastupujících spotřebitele do technických 

normalizačních komisí při ÚNMZ. Zástupci Kabinetu a jeho zakladatele SČS jsou zastoupeni v mnoha dalších 

pracovních a poradních skupinách, které mají kromě cíle hájení spotřebitelských zájmů obecně, i určitý, mnohdy 

zcela přímý, vztah k technické normalizaci. Například se jedná o platformy ustanovené při ÚNMZ (Rada pro 

technickou normalizaci), o Odbornou sekci Rady kvality pro kvalitu v ochraně spotřebitele (vedená SČS), o 

Odbornou sekci Rady kvality pro infrastrukturu kvality, atd.  

- Kabinet je členem Hospodářské komory ČR, jejímž prostřednictvím uplatňuje připomínky k připravované 

legislativě či vládním politikám. Příkladem jsou sektorové vyhlášky pro potraviny Ministerstva zemědělství. 

- Kabinet se podílel na řešení priorit evropské strategie pro normalizaci, konkrétně úkolem financovaným ÚNMZ – 

vydání publikace o ochraně osobních údajů v digitálním světě. 

- Kabinet byl v r. 2015 zapojen do normalizačních i regulativních procesů v řadě oblastí ve vztahu k výrobkům 

(výrobky pro děti, domácí spotřebiče), ke službám (turistické služby, finanční služby, ITC a další), k regulaci trhu, 

atd.
3
.  

 Šíření informací 

- Zásadní význam pro šíření informací společnosti má internet. Kabinet udržuje a rozvíjí specificky orientované 

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

- Od roku 2013 realizuje Kabinet distribuci e-žurnálu Spotřebitel a normy (čtvrtletně) s novinkami o dění 

v normalizaci ve vztahu ke spotřebiteli; vydávání v průběhu roku 2015 pokračovalo
4
. 

- Na řadu témat z oblasti standardizace reaguje Kabinet spolu se svým zakladatelem SČS a vydávají společné tiskové 

zprávy. V r. 2015 se týkaly bezpečnosti dětských hřišť, normalizace požadavků na dětskou obuv, apod. 

 Mezinárodní aspekty zapojení spotřebitelů do normalizace 

- Odborné zázemí vytvořené Kabinetem umožnilo rozšíření a posílení přeshraniční spolupráce.  Na národní úrovni 

řídí Kabinet činnost národní pracovní skupiny pro ISO COPOLCO (výbor pro spotřebitelskou politiku v ISO) 

s podporou ÚNMZ. 

- Ředitel společnosti je členem ANEC – Evropské organizace pro koordinaci zapojení evropských spotřebitelů 

v normalizaci. Příkladem úspěšné spolupráce s ANEC je dosažení pokroku v normalizaci dětské obuvi: Evropská 

komise konečně zahájila proces k vytvoření evropské normy. Do tvorby mandátu na vytvoření normy jsme přímo 

zapojeni. Průběžná spolupráce s ANEC ovšem zahrnuje desítky konkrétních položek při přípravě stanovisek a 

připomínek. 

- Kabinet se podílí na řešení projektu SČS financovaného švýcarskou vládou z Fondu Partnerství, zaměřeného na 

podporu zapojení spotřebitelů do normalizace. Projekt bude pokračovat ještě šest měsíců v r. 2016. 

 Vize pro rok 2016 

- Cílem Kabinetu je 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. 

 Pro ÚNMZ byl zpracován soubor návrhů pro úkoly, které by Kabinet a SČS v nadcházejícím roce měly řešit 

k podpoře rozvoje technické normalizace.  

 Kabinet a SČS se budou podílet na úpravě zdravotní nezávadnosti dětské obuvi do evropské normy.  

 Kabinet se bude podílet na plnění konkrétních normalizačních úkolů plánu technické normalizace pro rok 

2016. 

 V roli správce značky kvality pro bezpečný provoz hřišť a sportovišť bude Kabinet rozvíjet aktivity 

k rozšiřování počtu držitelů licence. 

                                                 
2
 http://www.top-normy.cz/temata-normalizace/01-politiky-procesy-plany/b-planovani.php 

3
 http://www.top-normy.cz/temata-normalizace.php 

4
 http://www.top-normy.cz/publikace.php 

http://www.top-normy.cz/
mailto:normy@regio.cz
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 Ve spolupráci s SČS bude se Kabinet podílet na řešení konkrétních úkolů projektu Švýcarsko-české spolupráce 

k podpoře zapojení do normalizace, např. národní konference o zvlášť zranitelném spotřebiteli, publikace 

k významu norem pro děti ad. 

- Finanční krytí aktivit bude zajišťováno částečně z prostředků SČS, a to ze zdrojů Fondu partnerství, zaměřeného na 

podporu zapojení spotřebitelů do normalizace. Dále budou zajišťovány prostředky na řešení konkrétních 

normalizačních úkolů. 

4. Partnerství, personální zajištění 

- Programový výbor Kabinetu napomáhá vytvářet a definovat priority společnosti. Je stálým odborným poradním 

orgánem statutárního orgánu. Je tvořen zástupci vybraných partnerů společnosti, což jsou zástupci spotřebitelských 

organizací, ÚNMZ, ČIA, České společnosti pro technickou normalizaci, Eurolab.cz a dalších zainteresovaných 

stran. Výbor je platformou pro výkon pracovní skupiny pro národní koordinaci ISO COPOLCO. 

- SČS v minulých letech uzavřelo několik partnerských dohod o spolupráci, v nichž akceptují Kabinet jako 

koordinační centrum pro všechny oblasti zapojení do normalizace. Těmito partnery jsou 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. Takto získaná kredibilita Kabinetu je velmi důležitým základem pro 

aktuální i další vývoj zapojení spotřebitelů do normalizace. 

- Společnost měla ke konci roku 2015 v pracovním poměru v přepočtu 1 1/2 pracovníka; externě bylo využito služeb 

dalších osob. Ředitelem společnosti je Libor Dupal. 

5. Hospodaření společnosti v r. 2015 

Veškeré činnosti Kabinetu v uplynulém roce byly činnosti hlavní. Hospodářský výsledek byl v kladných číslech. 

Opis finanční uzávěrky za rok 2015 následuje: 

FINANČNÍ UZÁVĚRKA KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. ZA ROK 2015 
 

Položka Částka Kč 

Náklady 

z toho: 
825 043,25 

Spotřebované nákupy (materiál) 0,00 

Služby celkem (hlavní) 476 169,25 

Osobní náklady vč. odvodů zaměstnavatele celkem (hlavní) 345 972,00 

Ostatní náklady celkem (hlavní) 2 902,00 

Celkové příjmy (výnosy) 

 z toho: 
1 028 018,22 

Tržby za vlastní výkony (hlavní) 982 405,00 

Výnosy ostatní (hlavní) 45 613,22 

Přijaté příspěvky a dary 0,00 

 Provozní dotace, čerpání   0,00 

Provozní výsledek hospodaření před zdaněním  202 974,97 

 Daň z příjmů   38 830,00 

Provozní výsledek hospodaření před zdaněním 

(rizikový/rezervní fond) 
164 144,97 

 

6. Poděkování 

Naše společnost děkuje všem partnerům za spolupráci a podporu v roce 2015 a těšíme se na příští.  

Ředitel - statutární orgán společnosti - děkuje členům správní rady, dozorčí rady a programového výboru Kabinetu 

za podporu a spolupráci – jejich činnost v těchto orgánech je dobrovolná. 

 

V Praze, únor 2016, Ing. Libor Dupal, ředitel společnosti, v. r. 

Schváleno Správní radou společnosti v Praze dne 26. 2. 2016, Ing. Libor Novák, předseda správní rady, v. r. 

http://www.top-normy.cz/
mailto:normy@regio.cz

