
Zápis z 2. zasedání pracovní skupiny ISO COPOLCO 

 

Dne 2. října 2009 15:00, místo sídlo SČS Budějovická 73, Praha 4 

Účast: 

- Ing. Petr Mamula (Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele),  

- Petr Brynda (Sdružení spotřebitel.cz),  

- Ing. Libor Dupal a Ing. Libor Novák (Sdružení českých spotřebitelů).  

 

Program: 

- Diskuze k situaci zapojení spotřebitelů do standardizace; 

- Rekapitulace zpráv, doporučení a závěrů z Plenárního zasedání ISO COPOLCO 2009 

s výhledem na rok 2010; 

- Projednání dokumentů poskytnutých z ÚNMZ k vyjádření spotřebitelům; 

- Informace o mezinárodním semináři o vztahu spotřebitelů a tvůrců norem (6.10., Praha 

ÚNMZ). 

 

Závěry: 

 

- PS projednala body dle programu. 

- Ohledně situace zapojení spotřebitelů do standardizace se situace výrazně v roce 2009 

zlepšila, a to díky: 

o Projektu financovaného EFTA/EHP na vytvoření modelu na zapojení spotřebitelů 

do standardizace; 

o Podpoře ÚNMZ zejména ve vztahu k přidělování úkolů v rámci podpory 

standardizace, ale i dalšími formami pracovní spolupráce. 

Téma zapojení spotřebitelů se tak podařilo výrazně zviditelnit a mohly být financovány a 

proto realizovány konkrétní aktivity. 

- Byly diskutovány aktuální informace o aktivitách ISO, včetně některých z těch, které byly 

průběžně členům zasílány; K tomu: 

o Členové berou na vědomí, že jednou z priorit ISO COPOLCO se stává 

normalizace fakturace veřejných služeb (dodávky vody, plynu, elektřiny, 

komunikačních služeb);  

o Členové berou na vědomí, že jednou z priorit ISO COPOLCO se stává 

normalizace postupů pro stahování výrobků z trhu. 
 

Obě priority byly projednány s partnery v rámci pracovní skupiny spotřebitelů pro 

ISO COPOLCO korespondenčně. (Připomínáme, že SČS již působí v pracovní 

skupině pro bezpečnost výrobků.) V současné ekonomické situaci nemají 

spotřebitelské organizace kapacity se zapojit do uvedených projektů ISO COPOLCO. 



Tyto priority ISO/COPOLCO vnímáme a budeme připraveni se případně 

v budoucnosti dodatečně zapojit, respektive se alespoň vyjadřovat ad hoc k výstupům 

uvedených pracovních skupin. Takto bylo podáno stanovisko ÚNMZ. 

 

o Krátkou diskuzí se členové PS vrátili k dotazníku „Questionnaire 2009 – National 

use of ISO 8124, Safety of toys“ a vyjádřili souhlas se stanoviskem připraveným 

SČS, že dotazník musí vyplňovat státní orgán; 

 

o Byla odsouhlasena témata pro doporučená za ČR pro Workshop ISO COPOLCO 

2010, a sice:  

 Standardizace finančních služeb; 

 Pokyny pro uplatňování norem 

 Zdravotní nezávadnost dětské obuvi 

 

- Podány informace o připravovaném semináři. Podrobné informace na webu top-normy.cz. 

- Členové se shodli na prospěšnosti projektu na koordinaci aktivit v rámci ISO COPOLCO 

a podporují jeho pokračování v následujícím roce. 

- Členové se shodli, že v případě pokračování projektu by na jednání PS mohli být 

přizváváni zástupci MPO a ÚNMZ, pokud o to projeví zájem. 

 

 

V Praze dne 2. 10. 2009 

Zapsal Ing. L. Novák 


