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02-ZaverZprava _17/SV_PRTN 08 

Závěrečná zpráva  

(projednaná dne 10. 11. 2017) 

k řešení úkolu zařazeného do Plánu standardizace – Programu rozvoje technické normalizace na rok 

2017 

Název úkolu: „Elektronické šíření informací prostřednictvím domény top-normy.cz a 

příprava a distribuce e-žurnálu“ (dále jen „dílo”) 

Číslo úkolu: 17/SV_PRTN 08 

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

zkušebnictví, organizační složka státu (ÚNMZ) 

Zhotovitel:  Kabinet pro standardizaci, o.p.s. 

Řešitel: Ing. Libor Dupal a kol. 

Termín splnění: do 15. 11. 2017 

Smluvní cena: 48. 400,- Kč (slovy čtyricetosmtisíc čtyřista) včetně DPH  

čerpání viz příloha 1 

 

1. Předmět závěrečné zprávy:  

Informovat objednatele o splnění rozsahu prací dle smlouvy citované výše (výsledky díla dle čl. 2, odst. 

2 smlouvy). Rekapitulace výstupů: 

A. Zavedení nové sekce Poradenství/konzultace pro zainteresované strany a provádění běžné 

aktualizace informací, zejména o vývoji normalizace ve vztahu ke spotřebitelům  

o Splněno 

B. Tvorba e-žurnálu Spotřebitel a normy 4x ročně  

o Splněno 

C. Závěrečná zpráva, oponentura, administrace a řízení projektu 

o Splněno 
 

2. Oponenti řešení:                     

Ing. Andrea Peková, 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 
 

3. Plnění zadání, výsledek řešení: 

Ve smyslu zadání (smlouva čl. 7, odst. 4) byla zajištěna průběžná komunikace k řešení včetně realizace 

kontrolních dnů (26. 6. „velká“ pracovní schůzka včetně oponentů, další pak v průběhu a na závěr 

řešení) se jmenovaným zástupcem objednatele.  

Ad A) Informace na webu www.top-normy.cz  

o V průběhu roku probíhala běžná aktualizace domény top-normy, např. byly aktualizovány informace 

- koncepčního charakteru (Koncepce 21, publikace Koncepce 21 – http://www.top-

normy.cz/temata-normalizace/01-politiky-procesy-plany/a-politiky-koncepce.php; 

- z ISO COPOLCO http://www.top-normy.cz/iso-copolco.php,  

- z ANEC http://www.top-normy.cz/anec.php, 

http://www.top-normy.cz/
mailto:normy@regio.cz
http://www.top-normy/
http://www.top-normy.cz/temata-normalizace/01-politiky-procesy-plany/a-politiky-koncepce.php
http://www.top-normy.cz/temata-normalizace/01-politiky-procesy-plany/a-politiky-koncepce.php
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- v některých sektorech výrobků či služeb (zde budou aktualizace většinou nabíhat až v závěru 

roku). 

o Nová sekce Poradenství/konzultace pro zainteresované strany byla zavedena na adrese Zde 

(http://www.top-normy.cz/uvodni-stranka/dotazy-podnety.php) a je plně funkční. Formulář 

pro dotaz/konzultaci/podnět je přiložen – viz příloha 2. Upraveno ve smyslu připomínek 

z oponentního projednání. 

- Plánované otevření sekce s formulářem k 15. 10. bylo dodrženo. 

- Otevření sekce bylo propagováno na několika platformách (zasedání Programového výboru 

Kabinetu pro standardizaci či na zasedání Odborné sekce pro Kvalitu v ochraně spotřebitele, 

vše v závěru října 2017), a bude v něm pokračováno v příštím roce. Konkrétní dopad bude proto 

vyhodnocen až v následujícím roce. 

- Poradenství je otevřeno všem zainteresovaným stranám. Počítáme později s logickou 

provázaností webem ÚNMZ, resp. České agentury pro standardizaci, p. o. Z tohoto důvodu 

doporučujeme ÚNMZ/ČAS úpravu struktury jejich webu tak, aby umožnilo logičtější sledování 

informací zaměřené na jednotlivé slabší strany (zejména SME a spotřebitelů) – nyní: 

SME - v sekci Technická normalizace 

http://www.unmz.cz/urad/technicka-normalizace 
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Spotřebitelé v sekci Užívání norem: Normy pro spotřebitele  

http://www.unmz.cz/urad/uzivani-norem  

 
 

Spotřebitelé za současné situace těžko hledají jim určené informace. Sekce věnované SME a 

spotřebitelům by podle našeho názoru měly být na stejné úrovni webu, přístupné z titulní 

strany.  

 

Ad B) .Elektronický e-žurnál  

o Je vydáván 4x ročně (v prvním týdnu – ledna/dubna/července/října 2017 a pak opět v lednu 2018); 

rozesílán je na cca 410 adres. Informace se týkají globální, evropské i národní úrovně. 

o Je zaměřen zejména na témata normalizace a přináší informace o zapojení spotřebitelů do 

normalizace či o vývoji, který je pro spotřebitele směrodatný a významný. 

http://www.top-normy.cz/
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o Odkaz na uložené e-verze na webu top-normy.cz – Zde.  

o Od října 2017 je rozesílán v nové přitažlivější a modernější grafické podobě a pomocí speciální 

aplikace (příloha 3). 

 

Ad C) Závěrečná zpráva – byla řešitelem zpracována a projednána v oponentním řízení. 

 

Řešení realizovaného úkolu vedlo, či dále povede: 

o K postupné implementaci Koncepce 21. 

o K podpoře a zviditelnění normalizace obecně a k posílení informovanosti různých zainteresovaných 

stran o normách a procesu TN. 

 

4. ZÁVĚRY A DOPORUČENÍ  

o Zviditelnit modul pro poradenství/konzultace/podněty ohledně technické normalizace 

zainteresovaným stranám a zejména spotřebitelům a uživatelům služeb. 

o Analyzovat podklady (dotazy, podněty) ze sekce poradenství/konzultace/podněty a využívat je pro 

další práci KaStan/SČS. 

o Doporučit ÚNMZ/ČAS úpravy struktury jejich webu, které umožní logičtější sledování informací 

zaměřené na jednotlivé slabší strany (zejména SME a spotřebitele). 

o Nadále pokračovat ve vydávání e-žurnálu Normy a spotřebitel. 

o V souladu s Koncepcí 21 zaměřovat další aktivity a hledat jejich finanční zajištění ve vztahu 

k rozvoji elektronického šíření informací.  

 

 

V Praze dne  2017-11-09 

Zpracoval: Ing. Libor Dupal, řešitel 
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Příloha 1 Rozpočet řešení úkolu - náklady 

Plán standardizace – Program rozvoje technické normalizace Náklady v Kć 

Výstupy, mezivýstupy s DPH bez DPH 

Úkol celkem (včetně administrace, oponentury atd.) 48 400,00 40.000,00  

Rozvíjení informací prostřednictvím domény top-normy.cz 
- Běžná aktualizace domény top_normy.cz 

9.000,00  

Rozvíjení informací prostřednictvím domény top-normy.cz 
- Tvorba a zprovoznění nové sekce Poradenství/konzultace 

13.000,00  

Vydávání e-žurnálu Spotřebitel a normy 22.000,00  

Administrace, oponentury, závěrečná zpráva 4.400,00 0 

DPH 8.400,00 
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Příloha 2 Formulář pro dotazy, konzultace, podněty 
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Webová stránka s uvedením formuláře pro dotazy a podněty 
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Příloha 3 Nová vizualizace rozesílání e-žurnálu a vlastního e žurnálu 

Ukázky 

Rozesílací e-mail          E-žurnál 3/2017s 
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