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1_0-TitList-IsoCop_18_ PRTN16 

Titulní list úkolu 

k řešení úkolu zařazeného do  

Plánu standardizace – Programu rozvoje technické normalizace 2018 

Název úkolu:  „ Koordinace zapojení českých spotřebitelů v ISO COPOLCO“ (dále 

jen „dílo”) 

Číslo úkolu:  18/ PRTN 16 

Objednatel: Česká agentura pro standardizaci, státní příspěvková organizace - ČAS   

Zhotovitel: Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (KaStan) 

Řešitel: (KaStan), Ing. Libor Dupal a kol. 

Termín splnění: do 15. 11. 2018 

Smluvní cena: 150 000 Kč (slovy stopadesáttisíckorunčeských) bez DPH; (proplacená 

záloha 70.000 Kč bez DPH) 

Oponenti: Ing. Andrea Peková, ČAS, p. Petr Brynda, Asociace spotřebitelských 

organizací, Sdružení Spotřebitel.cz, Ing. Petr Mamula, CSc., Občanské 

sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele 

Výsledek řešení: Splněno, viz následující: 

 

o Podrobná specifikace díla (čl. 2, odst. 1): 

o  Koordinace zapojení a zastupování zájmů českých spotřebitelů v ISO COPOLCO 

(Výbor ISO pro spotřebitelskou politiku) ve vztahu k normalizaci.  

Splněno 

o Výsledek řešení díla (čl. 2, odst. 2): 

o Zápisy z jednání národní pracovní skupiny pro ISO COPOLCO a pro národní koordinaci 

zapojení spotřebitelů do standardizace (2 zasedání)  

o Souhrnná zpráva o mezinárodním zapojení ve vztahu k ISO COPOLCO; 

o Informace zaslaná do „e-newsletter“ ISO COPOLCO; 

o Provedení stručného rozkladu dokumentů připravených sekretariátem ISO COPOLCO 

pro plenární zasedání; 

o Vyhodnocení plnění Národního „sektorového“ programu priorit pro zapojení 

spotřebitelů do normalizace se zdůrazněním vazeb na mezinárodní normalizaci, včetně 

 návrhu dalšího postupu a kroků, zejména ve vztahu ke spotřebiteli,  

 aktualizace přehledu dokumentů ISO/IEC a CEN/CLC a navržení závěrů a 

doporučení priorit k překladům, šíření atp.  

Splněno 

Podpis řešitele:    

Podpis statutárního      
zástupce zhotovitele:    

Místo a datum vydání                            Praha, 2018-11-09 

Dokumenty: 

Závěrečná zpráva - 2_0-ZavZprava_IsoCop_18_ PRTN16 

Záznam z oponentního řízení - 3_0-ZapOpoKom_IsoCop_18_ PRTN16 
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