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ZÁPIS ZE SCHŮZKY PRACOVNÍ SKUPINY
PRO KOORDINACI SPOTŘEBITELŮ V ISO COPOLCO

Datum: 8. 10. 2010, 10:30 hod
Místo: Praha, Biskupský Dvůr 5

Přítomni: Petr Brynda, Petr Mamula, Libor Novák, Libor Dupal – spotřebitelské
organizace

Host: JUDR. Z. Burešová, ÚNMZ

1. Zahájení schůzky

2. Zápis z předcházející pracovní schůzky /27.4.2010/
Na vědomí. (Přiloženo k progamu jednání)

3. Dokumenty ISO COPOLCO

- Zápis z plenárního zasedání ISO COPOLCO
K informaci (přiloženo k progamu jednání).

- Usnesení Plenárního zasedání ISO (přiloženo k progamu jednání).
- 45/2010, Kritéria způsobilosti pro partnery blíže viz též Bod 5 agendy zápisu, str. 6, odst.
13
- 118/2010, Revize Guide 71, upozorněno na revizi částí ve vztahu k potřebám starších a
zdravotně postižených osob, což je priorita SČS a Kabinetu pro standardizaci, o.p.s.

- Pracovní program ISO COPOLCO 2010-11 (přiloženo k progamu jednání).
PS vyjadřuje souhlas s předloženým programem. Člen za ČR (ÚNMZ) se na základě
požadavku sekretariátu ISO COPOLCO má možnost k programu vyjádřit do 18.10.

4. Informace z ISO COPOLCO

a. V News letter č. 2 vyšla informace o Kabinetu (viz příloha 1);

b. Aktuální novinky jsou čerpány zejména z News letters ISO COPOLCO (viz např. písm.
a), dále příloha 2 k programu atp. Aktuálně zajišťujeme několikery překlady
s předpokládaným využitím pro web.

c. Informace o aktuální situaci v zapojení spotřebitelů v ČR
o Sekretariát ISO COPOLCO vyzývá členy o poskytnutí informace o aktuální situaci

obyvykle 4x ročně.
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o PS se usnesla, že SČS/Kabinet pro standardizaci připraví pro ÚNMZ podklad o
aktuální situaci jedenkrát ročně. Tento rozsah byl  letos naplněn (viz informace ad
4, písm a).

o V případě výjimečných potřeb a okolností může být zvážena další (opakovaná)
prezentace ČR vůči ISO COPOLCO a jeho členům; SČS/Kabinet pro
standardizaci pak připraví pro ÚNMZ další podklad o aktuální situaci. Bylo
dohodnuto, že vzhledem k tomu, že Kabinet pro standardizaci je nově fungujícím
subjektem, je vhodné na platformě ISO COPOLCO ještě v letošním roce jeho funkci
znovu připomenout a v této souvislosti zdůraznit aktivitu bezpečnosti dětských hřišť
a aktuálně organizaci mezinárodního semináře v Praze (5. litopadu 2010).

5. Plenární zasedání ISO COPOLCO 2011, Londýn

- V roce 2010 nebyl vyslán zástupce ÚNMZ na plenární zasedání ISO COPOLCO. PS to
vnímá s pochopením z hlediska ekonomické náročnosti cesty (Bali), z hlediska kontaktů a
zajištění spolupráce na platformě plenárního zasedání a spojených akcí (workshopy,
zasedání pracovních skupin atp.) to vnímá s lítostí a věří, že v budoucnu se podaří
pravidelnou účast zajistit;

- V roce 2011 se zasedání koná v Londýně, UK.
o Součástí  bude Workshop - Homes for tomorrow: Building through standards, sub-

elements for development in break-out discussion groups (Homes – rebuilding after
disasters; Greening our homes, and Homes – accessible to all)

o Bude snaha se zúčastnit a aktivně přispět k plenárnímu zasedání

6. Různé
a. Podána informace o webových stránkách www.top-normy.cz

b. Standardizace v EU „nově“ (Standardization package)

7. Vyhodnocení úkolu ÚNMZ „Pilotní projekt na zapojení ČR v ISO COPOLCO pro rok 2010
prostřednictvím Sdružení českých spotřebitelů, o.s. – další postup

a. Byla projednána schválena Závěrečná zpráva k řešení úkolu;  obsahuje realizaci dílčích
aktivit do termínu ukončení projektu a konkrétní závěry, i další postup.

b. Další postupem se rozumí, že
i. Řešitel dopracuje některé aktivity dle Zprávy (b. 4) a informuje o tom členy

PS/účastníky zasedání;
ii. Oponenti zpracují své posudky do 31.10.2010.

iii. Řešitel případně dopracuje Závěrečnou zprávu (dle posudků), projednání
proběhne korespondenčně a řešitel vyhotoví zprávu o oponentním vypořádání.

Zapsal: Ing. Libor Dupal

Přílohy: Informace o Kabinetu v news letter ISO COPOLCO
Závěrečná zpráva, upravená dle diskuze
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Příloha 1 k zápisu

CZECH REPUBLIC- Czech Consumer Association establishes new model for consumer
participation

European policies and recommendations have placed priority on consumer
involvement in standardization, but up to now this has not been
appropriately ensured within the Czech Republic. In 2008-2009, the Czech
Consumer Association implemented a new project funded by the Norwegian

government (EEA Grants/Norway Grants). This project aimed to develop a model for improved
participation by consumers in standardization, covering such areas as technical regulations,
technical standardization, metrology, conformity assessment, accreditation and market surveillance.

In cooperation with a Norwegian partner, Standard Norge, the Cabinet for Standardization was
registered as a public service organization in November 2009.

The model of the Consumer Cabinet for Standardization responds to experience both from home
and abroad which suggests that, due to financial and other reasons, consumer organizations usually
give priority to activities other than consistent efforts to participate in standardization.

The Statutes of the Cabinet have established the Steering Committee as an advisory body composed
of liaisons to the Cabinet (consumer organizations, interested parties in standardization both from
public and private areas); the Steering Committee will participate in setting the Cabinet's priorities.

The Website, www.top-normy.cz provides information on various aspects of consumer participation
in standardization and ensures the exchange of information with partners. The project will also seek
to involve consumers in the implementation of EU regulations regarding key fields of consumer
interest, such as child safety and protection of vulnerable groups.

The Cabinet will aim to enhance the level of expertise and stabilize the attendance of consumer
representatives and experts. All Czech consumer organizations were informed of the development
of the model; some of them participated directly in its development. Public fundraising and
outreach is ongoing.

In 2010, the Cabinet will work at strengthening cooperation among various groups of consumers
and reinforcing cooperation with the National Standards body and other stakeholders. It will also
aim to develop consumer interest involvement in ISO/COPOLCO and ANEC.


