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SČS – kdo jsme? 

• Registrace a činnost: od 1990 

• Bezpečnost a kvalita výrobků a služeb 

• Úrovně spolupráce a působení - ČR, EU, mezinárodní 

• Prioritní oblasti zájmu 

– Kvalita a bezpečnost  

• Potraviny, nepotravinářské výrobky, služby; 

– Ochrana ekonomických zájmů spotřebitele  

• Turismus, finanční služby 

– Předpisy, technické normy 

• Uplatňování a vymáhání práva 

• Samoregulace 



Květen 2014, L. Dupal 4 

SČS – kdo jsme? 

• Priority 

– Zranitelní spotřebitelé 

• Senioři: Rizika nabídkových akcí 

• Publikace pro nevidomé, neslyšící 

• Bezpečnost dětských hřišť a sportovišť 

– Zodpovědnost spotřebitele  

• Např. „Podepsat můžeš, přečíst musíš“ 

– Vývoj regulace finančních služeb v EU 

– Poradenství 

• V regionech, e-poradenství 

• Poradna při finanční tísni 
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SČS – kdo jsme? 

• Priority (2) 

– Cena ‚Spokojeného zákazníka‘ v regionech 

– Vzdělávací aktivity 

• Kvalita potravin –  zvyšování informovanosti spotřebitele – 

orientace na kvalitu 

• Technické normy a mládež 

– Evropská a mezinárodní spolupráce 

• ANEC – Evropská spotřebitelská organizace – „normy“ 

• ECCG – Poradní orgán EK ze zástupců evropských 

spotřebitelů 

– Zdravotní nezávadnost dětské obuvi 
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Dětská obuv a SČS 

• Zájem SČS od 2005 

• Na trhu dětská obuv považovaná  

za nebezpečnou,  

resp. zdravotně závadnou 

– 99 % dětí se rodí se zdravýma nohama 

– 30 % dětí přichází do první třídy s poškozenýma 

nohama v důsledku nošení nesprávné obuvi 
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Dětská obuv a SČS 

• Příčiny onemocnění nohou dětí 

– Nošení obuvi, která poškozuje zdraví jejích nohou 
(konstrukce) 

 

– Nedostatečná péče o hygienu a zdraví nohou 

– Nedostatečná nabídka kvalitní zdravotně nezávadné 
obuvi 

– Vysoké ceny obuvi 

– Ekonomická situace rodin s malými dětmi 

– Nedostatečné znalosti rodičů, učitelů a lékařů o 
škodlivosti nošení nevhodné obuvi 

– Nekvalifikovaný prodej obuvi 

– Nedostatečná hygiena v lázeňských zařízeních, 
umývárnách, sportovních klubech 
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Dětská obuv a SČS 

• Aktivity SČS: 

– Zviditelnění problému 
• ČR 

• EU 

– Komunikace s partnery  
• ČOKA 

• Ministerstva, ÚNMZ 

• Europoslanci 

– Konkrétní aktivity 

• Iniciace a řešení úkolu ÚNMZ -   

– Situační analýza s návrhem dalšího postupu 

• Osvětová publikace pro rodiče („Žirafa“) 

• Konference semináře (PSP, Veletrh Brno) 

• Tiskové zprávy a konference 

– Prosazování cesty evropské normalizace 



Květen 2014, L. Dupal 9 

Aktuální situace 

PRÁVNÍ RÁMEC EU (1) 

• Neexistují právní opatření EU týkající se bezpečnosti 

obuvi pro děti 

 Uvádění na trh se řídí obecnou bezpečností 

výrobků (směrnice EU) 

• ČR: Zákon 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti 

výrobků 

             Povinnost výrobce uvádět na trh  

 jen bezpečný výrobek 
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Aktuální situace 

PRÁVNÍ RÁMEC EU (2) 

Za bezpečný se považuje výrobek, který je ve shodě  

• s PRÁVNÍM PŘEDPISEM, pokud tento předpis zaručuje 
příslušnou ochranu … EXISTUJE ? 

 Hygienické aspekty – ANO 

 Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a konkrétně vyhláška 

MZd č. 84/2001 Sb. o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro 
děti ve věku do 3 let.  

 Konstrukce obuvi – NE  

 Rizika a nebezpečí, na něž vyhláška nestanovuje technické 
požadavky, jsou proto obecně upravena zákonem o obecné 
bezpečnosti výrobků. 

• s EVROPSKOU TECHNICKOU NORMOU, … 
EXISTUJE ? NE !!! 
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Východisko pro řešení 

Národní řešení 

• Aplikace vyhlášky MZ pro  hygienu 

• Aplikace národních TN –  

• ČSN 79 5600, Obuv – Požadavky a zkušební metody 

• ČSN 79 5790, Obuv – Přijatelné odchylky 

Ale: Problémy s aplikací na vnitřním trhu EU, technické 

překážky obchodu. 

Harmonizovaný přístup v EU 

• Iniciace vydání evropské „mandátové“ normy, na kterou 
bude zveřejněn odkaz v Úředním věstníku EU;  

• Dodržování požadavku obecné bezpečnosti bude 
prokázáno na základě shody s takovou normou 
(popřípadě jiným rovnocenným způsobem). 
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Východisko pro řešení 

Technická norma – proč je důležitá? 

 

Osvěta 

- Publikace SČS – zde 

- Spotřebitel i business – zde  

 

Normalizační práce 

- ČSN ISO Bezpečnost spotřebních výrobků – Směrnice pro 
dodavatele 

http://www.konzument.cz/publikace/mimo-edice.php
http://www.youtube.com/watch?v=LgPhTPCt-3E&list=PLKNht14npcHlpT3cnjZCQCfW93pu1H_j0&index=4
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Východisko pro řešení 

Shrnutí: 

• Legislativa o obecné bezpečnosti výrobků není plně a 

dostatečně využita pro účinné zajištění uvádění 

bezpečných výrobků - dětské obuvi na trh.  

• Zejména postrádáme existenci komplexní evropské 

technické normy - formulace jednotných technických 

požadavků na konstrukci a hygienické aspekty obuvi 

společné pro Evropu.  

• Taková norma by výrazně usnadnila aplikaci obecné 

bezpečnosti a funkci dozoru nad trhem. 
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Další kroky 

Komunikace 

• Pracovní skupina při MPO pro obecnou bezpečnost 
výrobků 

• Pracovní skupina při MZ pro prevenci dětských úrazů  

• Odborná sekce Rady kvality pro kvalitu v ochraně 
spotřebitele (mezirezortní orgán Národní politiky kvality) 

• Programový výbor spotřebitelského Kabinetu pro 
standardizaci, o.p.s. 

• ANEC – evropská organizace pro koordinaci spotřebitelů 
ve standardizaci 

 

Spolupráce a koordinace s ČOKA 

 

 

 



Květen 2014, L. Dupal 15 

Další kroky 

Prosazování evropské normalizace 

• 2011 - návrhy mandátů pro řadu výrobků pro děti na EN 

(směrnice o obecné bezpečnosti výrobků); 

• Dětská obuv je součástí tohoto balíčku;  
– s podporou národních orgánů, ANEC aj. 

• Na obuv, ale takový mandát dosud nebyl zpracován 

• Cíl: 

– Dosáhnout podporu pro vydání a přijetí mandátu EK pro CEN na 

zpracování normy. 

– Společný zájem českých výrobců i spotřebitelů  

– Spolupracovat na finalizaci mandátu i na tvorbě evropské normy 

pro zdravotní nezávadnost dětské obuvi.  

– Uvítáme, když se český normalizační orgán (ÚNMZ) ujme 

koordinace tvorby předmětné evropské normy. 
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Shrnutí 

• Situaci zdravotně závadné dětské obuvi na trhu EU lze 

řešit v rámci platného regulativního rámce (obecná 

bezpečnost); 

– Řešení umožňuje i jisté stupně regulace včetně „povinné 

certifikace“; 

• Je třeba urgovat formulování mandátu na vytvoření 

evropské normy pro zdravotně nezávadnou dětskou 

obuv; 

• Spolupracovat na finalizaci mandátu i na tvorbě 

evropské normy pro zdravotní nezávadnost dětské obuvi 

(zohlednění našich prioritních požadavků, zejména ve 

vztahu ke konstrukci); 

• Pokračovat v osvětě veřejnosti. 
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