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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ AKTIVITY dle objednávky O2021/0158  

Objednatel: Česká agentura pro standardizaci, p.o. (v dalším též ČAS) 

Dodavatel: Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (v dalším též KaStan) 
 

Předmět objednávky 

PRAVIDLA PRAXE PRO PROVOZ VEŘEJNÝCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ – 1. ETAPA  

Souhrn zadání: Zpracování textu dle metodiky Hospodářské komory ČR pro registrovaná Pravidla 
praxe, projednání 1. kolo, zohlednění připomínek z 1. kola pro pracovní verzi Pravidel praxe pro provoz 
veřejných zařízení pro děti a mládež (dětská hřiště, sportoviště, tělocvičny apod.). (V dalším též jen 
„Pravidla praxe“.) 

Popis realizace úkolu 

Byla připravena a projednána v 1. etapě Pravidla praxe, která - k naplnění záměru HKČR pro 
registrovaná pravidla praxe1 – budou sloužit po dokončení ve 2. etapě ke zvýšení kvality života, ochrany 
veřejného zájmu v souladu s obecně závaznými právními předpisy a zejména evropskými normami.  

Titul Pravidel praxe: 

PRAVIDLA BEZPEČNÉHO PROVOZU PODDLE TECHNICKÝCH NOREM  
PRO VEŘEJNÁ ZAŘÍZENÍ PRO HRY A SPORT DĚTÍ A MLÁDEŽE, JAKO JSOU DĚTSKÁ HŘIŠTĚ, 

SPORTOVIŠTĚ, TĚLOCVIČNY A PODOBNÁ ZAŘÍZENÍ 

Pravidla praxe mají za cíl jasně a srozumitelně formulovat povinnosti provozovatele veřejných 
zařízení, která jsou používání dětmi a mládeží určena, anebo která jsou obvykle dětmi a mládeží 
používána a využívána. V Pravidlech praxe jsou též stanoveny povinnosti provozovatele s vazbami na 
výrobce či dodavatele a zejména popsány formy kontrol a jejich provádění a zajišťování ve tří-
stupňovém systému dle norem. Z tohoto důvodu je určení Pravidel praxe i pro nezávislé inspekce. 

Přiměřeně jsou použity citace či odkazy na normy. Základním účelem vytvoření Pravidel praxe je 
podpora správné aplikace technických norem při provozu těchto veřejných zařízení a při provádění 
jejich inspekcí (kontrol). 

Pravidla praxe byla, kromě již uvedeného, vyvinuta na základě a s ohledem na: 

• zajištění kontinuity profesních postupů;  
• promítnutí postupů používaných technicky vyspělými subjekty;  

Pravidla praxe byla nabídnuta k vyjádření a k případným připomínkám zástupcům několika 
zainteresovaných stran: 

• Projektanti/architekti 
• Provozovatelé 
• Nezávislí inspektoři 

 
1 „Pracovní verze“ Pravidel praxe byla vypracována dle metodiky Hospodářské komory ČR (Metodické 
pokyny pro plánování, tvorbu a schvalování Pravidel praxe (Metodika)). 
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Všichni oslovení vyjádřili potřebu Pravidel praxe, podporu řešení dle výstupu 1. etapy, podporují 
realizaci 2. etapy a byla vyjádřena podpora vydání tištěného formátu hotového díla a bylo vyjádřeno 
poděkování ČASu, že takový projekt podpořil.  

Určení (cílové skupiny) Pravidel praxe: 

- Provozovatelé veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže 
o veřejná správa (provozující veřejná dětská i sportovní hřiště a sportoviště); 
o jesle, mateřské školy 
o školství (obecně pro školy a školská zařízení vedená ve školském rejstříku); 
o komerční a zájmová sféra (supermarkety, hotely, restaurace, nemocnice, ústavy, 

čerpací stanice, centra pro volný čas, dětské koutky, herny, rekreační zařízení); 
o tělocvičné jednoty, tělovýchovná sdružení, sportovní kluby, fit centra; 
o majitele domů, bytová družstva či společenství vlastníků jednotek. 

- Poskytovatelé služeb nezávislé inspekce 

 

Výstup 1. etapy nebude ani jednou ze stran zveřejňován, neboť v této verzi není určen pro veřejnost. 

 

Závěr 

Předmět objednávky byl splněn.  Pravidla praxe ve smyslu objednávky byla zpracována, projednána v 1. kole 
se zainteresovanými stranami; (v kompletní zprávě pro objednatele doloženo v příloze).  

Řešení úkolu předpokládá přijetí úkolu pro 2. etapu pro rok 2022, která bude zahrnovat dopracování 
textu včetně provedení dalšího kola projednání Pravidel praxe a jejich vydání tiskem a v e-formátu. 

 

Ing. Libor Dupal, 
Ředitel Kabinetu pro standardizaci, odborný garant dodavatele 
 
V Praze 2021-11-12 
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