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DRAFT AGENDA FOR THE 37th MEETING OF COPOLCO 

14 May 2015 – Mövenpick Hotel, Geneva, Switzerland, starting at 9:00 

viz: Zde 

 

V dalším nabízíme zpracovaný popis vybraných témat k diskuzi na Plenárním zasedání 

s případnými závěry či doporučeními. 

 

Bod 8  Revize pokynů ISO/IEC, přehled aktuálně probíhajících projektů a follow up 

akcí 

Výbor COPOLCO je pověřen k vytváření pokynů ISO/IEC zaměřených na oblasti, které 

ovlivňují zájmy spotřebitelů. Jedná se o následující oblasti: bezpečnost výrobků,  instrukce ke 

správnému používání výrobků, balení, potřeby spotřebitelů v oblasti služeb ad.  

Na základě doporučení jsou některé pokyny dostupné bezplatně na stránkách ISO. Technický 

výbor se rozhodl zavést některé změny do směrnic ISO/IEC s cílem přesnějšího popisu pro 

vývoj a použití pokynů.  

V procesu: 

Pokyn ISO/IEC 14 (informace o výrobku) 

Pracovní skupina připravila návrh textu, který je nyní v projednávání zainteresovaných stran, 

PS je vyzváno ke komentování a členové ISO COPOLCO následně k účasti na hlasování. 

Pracovní skupina, která návrh v komunikaci se stranami připravovala, vyzývá k přijetí pokynu 

jako mezinárodní normy ISO. 

Doporučení pro stanovisko a postup: 

SČS nebylo do přípravy pokynu zapojeno. V této fázi na základě seznámení se s textem 

nepožadujeme uplatňovat úpravy či doplnění.  

Ohledně požadavku na statut mezinárodní normy tohoto dokumentu vyjadřujeme neutrální 

postoj. Dokument takto nebyl vyvíjen a nyní nemáme dostatek času k vyhodnocení pozice za 

spotřebitele. 

Pokyn ISO/IEC 41 (balení) 

Revize bude zahájena v květnu 2015. 

Doporučení pro stanovisko a postup: 

Pro vlastní PZ – N/A. 

Aktuální znění pokynu bylo nedávno formou TNI zapracováno do ČSN. 

SČS uplatní požadavek u ÚNMZ na pověření SČS/Kabinetu v mezinárodní práci na 

předmětné revizi. 
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Pokyn ISO/IEC 46 (srovnávací zkoušení) 

Konečný návrh revidovaného textu bude pracovní skupinou předložen v červnu 2015. 

Následovat bude 4-měsíční „inquiry“ etapa. 

Doporučení pro stanovisko a postup: 

Pro vlastní PZ – N/A. 

SČS uplatní požadavek u ÚNMZ na zařazení pokynu do plánu k překladu a k zavedení do 

ČSN.  

Pokyny ISO/IEC 50, 51 a 71 (bezpečnostní aspekty výrobků) 

Revize byla dokončena a pokyny zveřejněny. 

Doporučení pro stanovisko a postup: 

Pro vlastní PZ – N/A. 

SČS uplatní požadavek u ÚNMZ na zařazení pokynů do plánu k překladu a k zavedení do 

ČSN. (Tento krok byl pro rok 2015 učiněn, ale zařazení do plánu bylo odmítnuto). 

Souhrn 

SČS doporučuje zprávu COPOLCO k bodu 8 odsouhlasit 

 

Bod 9 Normalizace služeb 

Na minulém Plenárním zasedání bylo rozhodnuto založit novou pracovní skupinu, která má 

na starosti jak zodpovědnost za koordinaci iniciativ v souvislosti s normalizací služeb, také za 

Pokyn ISO/IEC 76. Mimo jiné má na starosti podporu povědomí o normalizaci ve službách 

mezi spotřebiteli a spotřebitelskými organizacemi, identifikaci důležitých potřeb spotřebitelů 

v oblasti normalizace. 

Pracovní skupina předkládá ke schválení svůj statut (terms of reference). 

Byl proveden průzkum, zda přistoupit k revizi pokynu. 

Doporučení pro stanovisko a postup: 

SČS/Kabinet doporučili ÚNMZ podpořit revizi pokynu. 

Na PZ by měla být udržena kontinuita a revizi podpořit. 

Pokud bude přistoupeno k revizi pokynu, SČS uplatní požadavek u ÚNMZ na pověření 

SČS/Kabinetu v mezinárodní práci na předmětné revizi. 

 

Bod 11 Zpráva pracovní skupiny „Key areas for consumers“ 

Skupinu spoluřídí Japonsko a Norsko. Podporuje sekretariát ISO COPOLCO tím, že přináší 

informace o klíčových oblastech normalizace ve vztahu ke spotřebiteli, snaží se o trvalé 

zlepšování v dosažení tohoto cíle a bere v úvahu rovněž potřeby rozvíjejících se ekonomik.  

Doporučení pro stanovisko a postup: 
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Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10  

DIČ: CZ00409871, IČ: 409871 

Tel.: +420 261 263 574 

spotrebitel@regio.cz 

 

 
 

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú., Pod Altánem 99/103, 100 00  Praha 10 

DIČ: CZ00409871, IČ: 409871    

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s., č. ú. 96282339/0800  

3 

 

 

Doporučuje se zprávu přijmout. 

 

Bod 12 Zpráva pracovní skupiny pro zastupování spotřebitelů a training 

Autor přípravy je členem této skupiny, na tomto místě ale není cílem podrobně její činnost 

rozebírat. Byl zpracován nový formát pro jednotné zpracování informací o zapojení 

spotřebitelů v té které zemi (pro e-databázi ISO Consumer Directory), formát pro uvádění 

příkladů zapojení spotřebitelů, analýza financování zapojení spotřebitelů. Ad. 

Doporučení pro stanovisko a postup: 

Doporučuje se zprávu přijmout. 

 

Bod 13 Zpráva pracovní skupiny pro na bezpečnost výrobků 

Pracovní skupina se na společném setkání zaměřila na prioritizaci otázek důležitých pro 

nadcházejí období. Velmi pečlivě se věnuje těmto oblastem: 

-        Zaměření na konstrukci, výrobu a prodej bezpečných výrobků 

-        Větší konzistence v požadavcích pro bezpečnost výrobků v normách 

-        Podpore komunikace mezi členy COPOLCO a ISO  

-        Poskytování poradenství ohledně bezpečnosti výrobků 

Součástí zprávy je rozsáhlá dokumentace výstupů. 

Doporučení pro stanovisko a postup: 

Doporučuje se zprávu přijmout. 

 

 

 

Dupal, 2015-05-06 
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