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6. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU  

 

KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S. 

 

spojené se zasedáním  

pracovní skupiny pro ISO COPOLCO 
 

Místo: Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Biskupský Dvůr 5, 

Praha 1, Těšnov 

Datum a čas: Pátek, 12. 10. 2012, 9:30 hod 

Rozesláno:  

petrbrynda@gmail.com;p.mamula@volny.cz; zemanovaa@cai.cz; ruzickaj@cai.cz; novak@regio.cz; 

jarda.prachar@volny.cz; voves@unmz.cz; safarik@tzus.cz; avaz.dc@seznam.cz; zkrul@coi.cz; 

d.lanzova@nrzp.cz; sotkvo@volny.cz, Buresova@unmz.cz; kratochvil@unmz.cz; jankech@regio.cz 

 

 

PROGRAM 
 

1. Zahájení, schválení agendy zasedání 

2. Úkoly a doporučení z minulého (5.) zasedání  

3. Aktualizace databáze spolupracujících externích expertů pro různé oblasti technické 

normalizace – včetně zastoupení v TNK při ÚNMZ 

4. Informace o zajištění aktivit v r. 2012, finanční zdroje 

5. Informace ze zasedání operativního výboru ISO COPOLCO v r. 2012 (přílohy) 

6. Informace pro ISO COPOLCO na web Consumer Directory (příloha) 

7. Národní plán priorit vypracovaný na základě priorit ISO COPOLCO (příloha) 

8. Balíček Evropská normalizace; informace k vývoji „normalizačního balíčku“; „národní“ 

strategie 

9. Studie SČS k normalizaci služeb (příloha) 

10. Řešení úkolu legislativní definice bezpečnosti služeb (příloha) 

11. Činnost PS ISO 243 – bezpečnost výrobků, aktuální informace 

12. Ostatní priority řešené ve standardizaci 

13. Připravované projekty a priority v r. 2013 - zajištění financování Kabinetu v roce 2013 

14. Různé, diskuze. 

 

 

PRŮBĚH ZASEDÁNÍ 

 

1. Zasedání zahájil a řídil předseda Výboru, Ing. P. Mamula. 

2. Byl schválen návrh programu zasedání. 
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3. Úkoly a doporučení z minulého zasedání – informoval ředitel Kabinetu  

a. Členové Výboru budou průběžně informování o vývoji zapojení do jednotlivých 

priorit dle b. 9a zápisu  - Plněno  

b. Členům Výboru budou nadále zasílány k vyjádření či k informaci zásadní 

dokumenty a návrhy norem – Splněno (viz též další) 

 

4. Aktualizace databáze spolupracujících externích expertů pro různé oblasti technické 

normalizace – informace 

SČS zažádalo ÚNMZ o nominaci nových členů rekrutovaných Kabinetem pro 

spolupráci v oblasti TN do TNK zastupujících spotřebitele (SČS/Kabinet). Postupně 

probíhají nominace. 

Byl zpracován přehled o zapojení spotřebitelů do normalizace pro ISO pro Consumer 

Directory (podrobněji viz dále). 

 

5. Informace o zajištění aktivit v r. 2012, finanční zdroje 

- Rezervní fond 

- Úkol ÚNMZ koordinace zapojení spotřebitelů do standardizace v rámci ISO 

COPOLCO 

- Úkol ÚNMZ (nový) – naplňování strategie Evropské normalizace (analýza subjektů 

spotřebitelských a MSP na trhu, vytvoření systému vzdělávání o normalizaci) 

- Řešení konkrétních normalizačních úkolů ÚNMZ (ISO 243) 

- Správa značky pro bezpečné hřiště (s podporou dotace MZd) 

- Zadání úkolů od SČS 

 

6. Informace (předseda Výboru, ředitel KaStan) ze zasedání operativního výboru ISO 

COPOLCO v r. 2012 (přílohy k pozvánce) 

 

7. Informace (ředitel KaStan) pro ISO COPOLCO na web Consumer Directory  

Příloha k pozvánce 
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8. Národní plán priorit vypracovaný na základě priorit ISO COPOLCO  

Zásadní úkol v rámci koordinace ISO COPLCO; (příloha k pozvánce) 

 

9. Balíček Evropská normalizace; informace k vývoji „normalizačního balíčku“; „národní“ 

strategie 

Uvedl ředitel KaStan. V těchto dnech byl v Radě schválen text nařízení o evropské 

normalizaci. Na základě Usnesení EK z minulého roku ke stejné věci již ÚNMZ realizuje 

naplňování strategie evropské normalizace – za spolupráce SČS, KaStan. 

Zmíněné nařízení nabyde účinnosti od 1. ledna 2013. Tento text je zatím jen v anglické 

verzi; na stránkách KaStan  nabízíme poslední český překlad ze srpna 2012, který je 

s konečným textem prakticky identický -  http://www.top-

normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/20110150CS_PE-

CONS_PE_STARTclear.doc; definitivní – schválený text v angličtině: http://www.top-

normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/pe00032.en12.pdf  

Usnesení EK je na adrese: http://www.top-

normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/ST11471.CS11.doc  

 

10. Studie SČS k normalizaci služeb (příloha k pozvánce) 

Uvedl ředitel KaStan.  

Členové výboru podporují co nejširší šíření tohoto výstupu (a dalších diskutovaných na 

zasedání). Tento výstup je majetkem ÚNMZ, KaStan projedná možnost zveřejnění na 

našich stránkách, případně uvedeme odkaz na web ÚNMZ, kde bude text vystaven. 

 

11. Řešení úkolu SČS - legislativní definice bezpečnosti služeb (příloha k pozvánce) 

Uvedl ředitel KaStan. Úkol NPK – OsKOS, i ÚNMZ (pro SČS). 

V diskuzi bylo doporučeno, že z definice služeb nebudou vyjmuty restaurační služby. Po 

diskuzi ČOI netrvá na jmenovitém vyjmutí poštovních služeb, ty nebudou zahrnuty ze 

samé podstaty definice. 

Zástupce ČOI vysvětlil možnosti zavedení definice ne/bezpečné služby do rámce zákona o 

ochraně spotřebitele, kde je již zahrnuta „kvalita“; bezpečnost může být samozřejmě 

http://www.top-normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/20110150CS_PE-CONS_PE_STARTclear.doc
http://www.top-normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/20110150CS_PE-CONS_PE_STARTclear.doc
http://www.top-normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/20110150CS_PE-CONS_PE_STARTclear.doc
http://www.top-normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/pe00032.en12.pdf
http://www.top-normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/pe00032.en12.pdf
http://www.top-normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/ST11471.CS11.doc
http://www.top-normy.cz/users/files/platformy/mezinarodni/ST11471.CS11.doc
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zahrnuta do „kvality“ a lze tak snadno bezpečnost služby legislativně upravit (podobně to 

mají na Slovensku). Zpracovatel úkolu tento argument zahrne do řešení. 

 

12. Činnost PS ISO 243 – bezpečnost výrobků, aktuální informace 

V rámci této PS ISO je připravován „globální“ guide-norma pro zabezpečení obecné 

bezpečnosti výrobků. 

Text by měl být de facto ve finálním znění (naše spíše drobné připomínky byly v průběhu 

vývoje vypořádány); oficiálně bude ukončení prací teprve potvrzeno. 

Členové vyjádřili apel na budoucím překladu tohoto dokumentu do češtiny. 

 

13. Ostatní priority řešené ve standardizaci 

Viz výše, nic specifického 

 

14. Připravované projekty a priority v r. 2013 - zajištění financování Kabinetu v roce 2013 

- Zapojení do úkolů podpory standardizace ÚNMZ, zejména při naplňování Evropské 

strategie 

- Projekt se Švýcarskem – získávání know how při zapojování spotřebitelů do 

normalizace 

- Sledovat priority dle projednaného Národního plánu priorit vypracovaný na základě 

priorit ISO COPOLCO 

- Jako zásadní priorita zůstává zaměření zapojení normalizace v oblastech  

o výrobků a služeb pro děti (včetně hřiště) a pro osoby se sníženou pohyblivostí 

a orientací 

o Služby obecně 

- Posilování působení v oblastech vzdělávání a šíření informací o normalizaci  

 

 

15. Různé, diskuze. 

Upozorňujeme na nově konstruované webové stránky SČS, kde jsou též veškeré 

tiskoviny SČS, na nichž se rovněž podílí Kabinet 

http://www.konzument.cz/publikace.php; tiskoviny ve vztahu k bezpečnosti dětských 

hřišť a ke značce ověřené hřiště jsou k dispozici zde;  

http://www.overenehriste.cz/dokumenty/tiskoviny.php. Zájemcům je v rámci možností 

poskytneme v tištěné podobě. 

- Termín příštího zasedání: pátek 15. 3. 2013 (9:30 hod)  

http://www.konzument.cz/publikace.php
http://www.overenehriste.cz/dokumenty/tiskoviny.php
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Doporučení a rekapitulace závěrů: 

1. Výbor bere na vědomí a doporučuje společnosti (KaStan) zajistit další kroky včetně 

potřebných projednání a realizace následujících dokumentů: 

- Přehled o zapojení spotřebitelů do normalizace pro ISO pro Consumer Directory 

- Národní plán priorit vypracovaný na základě priorit ISO COPOLCO 

- ISO Guide pro zabezpečení obecné bezpečnosti výrobků – podpora k zajištění české 

verze. 

2. Výbor doporučuje společnosti (KaStan), aby spolupracovala s SČS na dalších krocích 

včetně potřebných projednání a realizace následujících dokumentů: 

- Studie SČS k normalizaci služeb 

- Studie k legislativní definici bezpečnosti služeb 

 

V Praze dne 12. 10. 2012 

 

Zapsali  

Ing. Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. 

Ing. Aleš Jankech, tajemník Programového výboru 

 

Schválil 2012-10-22 

Ing. Petr Mamula 

Předseda Programového výboru 


