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Titulní list úkolu 

zařazeného do Strategické vize pro evropské normy na rok 2017 

/Plánu standardizace – Programu rozvoje technické normalizace/ 

Název úkolu:  „Dotisk Příručky správné praxe pro bezpečný provoz dětských hřišť a sportovišť“ 

a „Vydání letáku pro poskytovatele služeb a spotřebitele o významu norem v oblasti 

kvality turistických služeb cestovních kanceláří“ (dále jen „dílo”) 

Číslo úkolu: 17/ SV 09 

Objednatel: Česká republika – Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, 

organizační složka státu (ÚNMZ) 

Zhotovitel: Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (KaStan) 

Řešitel: (KaStan), Ing. Libor Dupal a kol. 

Termín splnění: do 15. 11. 2017 

Smluvní cena: 80. 000,- Kč (slovy osmdesáttisíckorunčeských) včetně DPH 

Oponenti: Ing. Alena Mastná, ÚNMZ  - odbor technické normalizace, p. Petr Brynda, Asociace 

spotřebitelských organizací, Sdružení Spotřebitel.cz, Ing. Petr Mamula, CSc., Občanské 

sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele 

Výsledek řešení: 

 

Úkol byl splněn dle zadání ve smlouvě (bilance výsledků díla dle čl. 2, odst. 1), viz 

následující: 

 

o Dotisk Příručky správné praxe pro bezpečný provoz (1 tis. ks) se zajištěním distribuce dle závěru oponentní 

komise k plnění úkolu v r. 2016, ve smyslu jejího šíření prostřednictvím výrobců herních a sportovních prvků. 

Součástí úkolu bylo konání tří regionálních seminářů k tématu. 

o Splněno 

o Vydání letáku se zaměřením na poskytovatele služeb na téma kvality turistických služeb při zajišťování 

dobrodružných cest a vydání letáku pro spotřebitele o významu příslušných norem. 

o Splněno 

o Závěrečná zpráva, oponentura, administrace a řízení projektu 

o Splněno 

 

Podpis řešitele:    …………………………… 

Podpis statutárního 

zástupce zhotovitele:   …………………………… 
 

Místo a datum vydání                            Praha, 2017-11-10 

Přílohy: 

Závěrečná zpráva - Doc: 2_0-ZaverZprava_17_SV 09 

Záznam z oponentního řízení - Doc:  3_0-Oponent Zprava_17_SV 09 
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