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30 Výrobky  

31 Obecná bezpečnost  

Vývoj v roce 18  

Aktivita ad 31 podporuje následující evropské politiky a právní předpisy:  

Roční Pracovní Program Evropské unie pro evropskou normalizaci; Program EU pro 

spotřebitele 2020 (cíle: zlepšení bezpečnosti spotřebitelů; zlepšování provádění; posílení 

prosazování a zajištění nápravy); Evropská strategie pro zdravotně postižené 2010-2020 (oblast 

činnosti: přístupnost); směrnice o obecné bezpečnosti výrobků; aj. 

Tento přehled je indikativní. Téma bezpečnosti výrobků se promítá do mnohých specifických 

témat regulace a normalizace.  

Priority 

Rozvoj právního rámce, včetně obecných norem a normalizačních dokumentů; 

chemická rizika; 

původ a sledovatelnost. 

Příklady řešených problematik 

1. Rozvoj právního rámce, normalizace 

 Konkrétní základní informace k platné regulaci v EU Zde, v ČR Zde.  

 Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci jsou zapojeny do procesů 

jejich tvorby, revizí i do různých forem podpory jejich širokého využívání. 

 Po několik let byl vývoj na nových předpisech pozastaven. V prosinci 2017 se téma 

oživilo, když EK zveřejnila návrhy dvou nařízení - o vzájemném uznávání (Zde) a o 

dodržování a vymáhání harmonizačních předpisů (Zde).  

To ovlivnilo zvýšenou aktivitu a vývoj roku 2018. 

 Zároveň existuje na evropské úrovni (CEN, CENELEC) i na úrovni mezinárodní (ISO, 

IEC) řada norem, pokynů a jiných normativních (normalizačních) dokumentů, které 

upravují tvorbu norem z hlediska bezpečnosti výrobků, bezpečnost výrobků samých na 

trhu a postupy zainteresovaných stran (výroba, obchod aj.) k zajištění bezpečnosti 

výrobků. Mnohé mají přímý vliv na ochranu zohlednění zájmů spotřebitelů, či i zvláště 

zranitelných spotřebitelů. 

o Vývoj v roce 2018 (zpracováno s podporou ČAS (RPTN) - příloha. 

 

mailto:spotřebitel@regio.cz
mailto:normy@regio.cz
http://www.top-normy.cz/procesy-standardizace/predpisy-a-regulace/predpisy-eu.php
http://www.top-normy.cz/procesy-standardizace/predpisy-a-regulace/predpisy-cr.php
https://www.top-normy.cz/users/files/temata-norm/30-vyrobky/OvzajemnemUzna-doc796-Cz.pdf
https://www.top-normy.cz/users/files/temata-norm/30-vyrobky/Dodrzovaniavymahani-doc795-Cz.pdf
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 V roce 2018 jsme také zaznamenali vývoj ohledně trhu „Second hand“, který získá 

novou normu ISO na ochranu spotřebitelů. Second hand ekonomika vzkvétá a stále více 

spotřebitelů nakupuje použité zboží. Jak si můžeme být ale jisti, že použitá dětská 

postýlka, kterou kupujeme, nezpůsobí zranění nebo škodu? Nákup použitých produktů 

může leckdy nepříjemně překvapit, ale nová mezinárodní norma pomůže zajistit větší 

bezpečí. Pro bližší informace se podívejte Zde a také Zde 

2. Chemická rizika 

 Naše civilizace je chemickými látkami hodně zatížena. Používání chemických látek je 

naprostou nezbytností a je součástí moderních technologií. Spotřebitelé však nesmějí 

rezignovat na opatrnost a na nezbytnou regulaci jejich používání. 

 Tématu se věnuje usilovně ANEC – východiskem je dokument Zde. 

 Vývoj sledují i experti SČS a Kabinetu, a to zapojením do TNK 

o TNK 142 „Výbušniny a pyrotechnika“ 

V září 2018 se za účasti zástupce spotřebitelů z KaStan konalo zasedání TNK 142 

„Výbušniny a pyrotechnika“. Byla tak příležitost komunikovat předmětnou 

problematiku s odborníky z této oblasti, kteří zapojení spotřebitelů do činnosti TNK 

142 velmi uvítali. 

a. Nanotechnologie - zapojení spotřebitelů do normalizace  

 Tato oblast náleží mezi specifické, nepříliš ověřené technologie. Sdružení českých 

spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci zde zaměřují své úsilí na analýzu dokumentů, 

které  se vztahují k tomuto tématu s cílem osvěty spotřebitelů a zachování náležité 

ochrany v technických předpisech a normách.  

 Pod záštitou CEN a AFNOR je naplňován mandát EK ke tvorbě norem pro oblast 

nanotechnologií. SČS prosazuje konstruktivní přístup a je názoru, že normy pro tuto 

oblast jsou zásadní. V rámci dostupných kapacit se chceme na vývoji podílet. V roce 

2018 jsme potvrdili expertní účast pro navrhovaný projet CEN 

Kolegové z normalizace z Francie CEA/PARTICLEVER i z dalších zemí přišli 

s návrhem nové pracovní položky; je předkládán na příštím zasedání / technické komise 

CEN/TC 352 „Nanotechnologie“ v říjnu. Předmět návrhu se zabývá zjednodušeným 

řízením rizik pro vdechnutí nanoobjektů, jejich agregátů a aglomerátů. Na doporučení 

(mj. KaStan) ÚNMZ hlasoval pro přijetí návrhu, iniciátoři se proto prostřednictvím ČAS 

obrátili na KaStan s požadavkem na jmenování experta do pracovní skupiny k řešení 

úkolu. Toto zapojení bylo (přes obrovské nedostatky finančního i technického zázemí) 

nakonec přislíbeno. 

3. Původ a sledovatelnost výrobků 

 Původ a sledovatelnost výrobků jsou diskutovány na více úrovních a platformách. 

Mohou to být důležité aspekty pro spotřebitele, ale zejména pro regulátory a orgány 

dozoru  - při identifikaci nebezpečného výrobku. 

 V minulých letech bylo téma předmětem projednávání nového evropského předpisu pro 

bezpečnost spotřebitelských výrobků. Experti SČS posuzovali vývoj v té době vícektrát. 

Na některé aspekty návrhů nových předpisů doporučili SČS jiný pohled, než zaujímá 

ANEC a některé členské státy včetně Evropské komise. Zcela odlišné stanovisko SČS 

zaujímá zejména ve vztahu k označení výrobků mateřskou zemí výroby. Tato povinnost 

mailto:spotřebitel@regio.cz
mailto:normy@regio.cz
https://www.iso.org/news/ref2253.html?utm_medium=email&utm_campaign=ISO%20Consumer%20update%20February%202018&utm_content=ISO%20Consumer%20update%20February%202018+CID_5a7ef52ba030955471843c5b6e5fefe3&utm_source=Email%20marketing%20software&utm_term=ISO%20press%20release
https://www.scc.ca/en/news-events/news/2017/iso-has-published-iso-20245-2017-cross-border-trade-second-hand-goods?utm_source=Standards+Council+of+Canada&utm_campaign=7d4b9a551a-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_05&utm_medium=email&utm_term=0_78ab70c6d1-7d4b9a551a-61427609
https://www.top-normy.cz/users/files/reseni-ukolu/ANEC-PT-2014-CEG-002draft.docx
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je zcela irelevantní k bezpečnosti výrobků a spotřebitele jen mate. Zde má SČS shodné 

stanovisko s BEUC. S deklarovanou dosledovatelností výrobku má tato informace 

minoritní význam. V dalších aspektech již nejsou experti SČS v zásadním nesouladu 

s ANEC; nicméně např. evropská databáze úrazů, kterou ANEC prosazuje, je 

z praktického hlediska utopií a je tedy jen politicky populistickým gestem, které ale 

může být černou dírou na obrovské finanční částky. 

Pro další práci použijeme jako východisko vývoj z r. 2014. Experti Sdružení českých 

spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci se zapojili do analýzy dokumentu OECD 

zaměřeného na tuto problematiku. Dokument samý je k dispozici Zde. Závěry analýzy 

uvádíme zde: 

 Podklad dokumentu OECD je staven na logických záměrech a východiscích. 

 Ve svých konkrétních tézích a návrzích však není dostatečně pregnantní, z hlediska 

realizovatelnosti. 

 Pro spotřebitele se jedná o záměr nepochybně chvályhodný, ale s podmínkou možné 

realizovatelnosti, aby dopady na spotřebitele z hlediska ceny byly přiměřené. To 

zatím s dokumentu není zřejmé. 

 Dotazy v dotazníku směřovaly téměř výhradně k jiným zainteresovaným stranám 

než ke spotřebitelům. 

 Experti SČS doporučují vývoj dále sledovat, ale nikoliv v dané etapě vyjadřovat 

stanovisko. Tento postoj byl konzultován též v ANEC. Ani ANEC neuplatňuje nyní 

žádný postoj. 

4. Různé 

a. Dozor: Příliš mnoho nebezpečného zboží v EU   

 Dne 12. března 2018 představila Věra Jourová, komisařka EU pro spravedlnost, 

ochranu spotřebitelů a otázky rovnosti pohlaví, zprávu o systému pro rychlé 

varování (RAPEX) za rok 2017, týkající se nepotravinářských výrobků. V roce 2017 

bylo v rámci systému RAPEX notifikováno více než 2 000 nepotravinářských 

výrobků, které nesplnily požadavky na bezpečnost. Tento údaj poukazuje pouze na 

špičku ledovce kvůli nedostatečným kontrolám trhu. 

Dozorová praxe a její zjištění je ze spotřebitelského pohledu problematickým 

místem funkce trhu v EU. Je proto předmětem pozornosti našich organizací. 

 

 

  

mailto:spotřebitel@regio.cz
mailto:normy@regio.cz
https://www.top-normy.cz/users/files/reseni-ukolu/DSTI-CP-CPS(2014)3.pdf
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Příloha  

Přehled dokumentů ISO/IEC a CEN/CLC ve vztahu ke spotřebitelským zájmům, rozklad  

Označení Název Veřejně 

dostupný 

anglický 

originál 

Zaveden v Návrh dalšího postupu  

Guide 

ISO/IEC 

14:2018 

Products and related services 

— Information for consumers 

(Informace pro spotřebitele o 

nakupovaném zboží a 

službách) 

----- ----- Revize ukončena - nové 

vydání. 

Doporučuje se k překladu. 

 

Guide 

ISO/IEC 

37:2012 

Instructions for use of 

products by consumers 

(Návody pro použití výrobků 

spotřebitelem) 

----- ----- V úvaze je revize 

dokumentu. 

Nyní neuvažujeme o jeho 

překladu. 

 

Guide 

ISO/IEC 

41:2018 

Packaging – 

Recommendations for 

addressing consumer needs 

----- TNI Pokyn ISO/IEC 41 

Obaly a balení – 

Doporučení pro řešení 

potřeb zákazníků 

Revize ukončena.  

Nové vydání. Platné TNI 

obsahuje neplatný Guide. 

Doporučuje se k překladu. 

Guide 

ISO/IEC 

46:2017 

Comparative testing of 

consumer products and related 

services – General principles 

 

----- TNI Pokyn ISO/IEC 46 

Srovnávací zkoušení 

spotřebních výrobků a 

souvisejících služeb – 

Obecné zásady 

(KaStan byl pověřen 

překladem) 

Doporučuje se přijmout 

opatření k podpoře 

používání TNI. 

Guide 

ISO/IEC 

50:2014 

Safety aspects – Guidelines 

for child safety 

(Bezpečnostní hlediska – 

Směrnice pro bezpečnost dětí) 

ANO ----- Doporučuje se k překladu. 

Guide 

ISO/IEC 

51:2014 

Safety aspects – Guidelines 

for their inclusion in standards 

ANO TNI Pokyn ISO/IEC 51 

Bezpečnostní hlediska – 

Směrnice pro jejich 

začlenění do norem 

(KaStan byl pověřen 

překladem) 

Doporučuje se přijmout 

opatření k podpoře 

používání TNI. 

Guide ISO 

64:2008 

Guide for addressing 

environmental issues in 

product standards 

----- --------- Doporučuje se ověřit 

situaci ohledně  revize 

Pokynu. 

Guide 

ISO/IEC 

71:2014 

Guide for addressing 

accessibility in standards 

ANO ----- Doporučuje se k překladu. 

Guide 

ISO/IEC 

74:2004 

Graphical symbols – 

Technical guidelines for the 

consideration of consumers' 

needs 

ANO TNI Pokyn ISO/IEC 74 

Grafické značky – 

Pokyny pro uvažování 

potřeb spotřebitelů 

V revizi. 

Zavedení bude uváženo po 

vydání aktualizované 

verze. 

Guide 

ISO/IEC 

76:2008 

Development of standards for 

services – Recommendations 

ANO TNI Pokyn ISO/IEC 76 

Tvorba norem pro služby 

– Doporučení pro 

V revizi.  

mailto:spotřebitel@regio.cz
mailto:normy@regio.cz
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for addressing consumer 

issues 

zohlednění zájmů 

spotřebitelů 

(KaStan byl pověřen 

překladem) 

SČS/KaStan se do revize 

zapojí formou 

připomínkování návrhu. 

Guide ISO 

82: 2014 

Guidelines for addressing 

sustainability in standards 

-----  Doporučuje se k překladu. 

IEC GUIDE 

110, Edition 

2.0 2014-04 

Home control systems – 

Guidelines relating to safety 

  Ve spolupráci s ČAS je 

třeba ověřit obsah a poté 

rozhodnout, zda je vhodné 

k překladu. 

IEC Guide 

119 Edition 

1 

Preparation of energy 

efficiency publications and 

use of basic energy efficiency 

publications and group energy 

efficiency publications 

  Ve spolupráci s ČAS je 

třeba ověřit obsah a poté 

rozhodnout, zda je vhodné 

k překladu. 

Anglický originál označených dokumentů je veřejně dostupný na webových stránkách ISO. 

 

a) Pokyny ISO/IEC umístěné na webu ISO veřejně přístupné 

Pokyny ISO/IEC umístěné na webu ISO a volně přístupné v angličtině (stav k 15. 10. 2018) 

http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389141&objAction=browse&sort=name 

 Název 

ISO_Guide_64_2008(E) - Guide for addressing environmental issues in product standards .pdf  

ISO_Guide_78_2012(E) - Safety of machinery -- Rules for drafting and presentation of safety standards.pdf  

ISO_Guide_82_2014(E) - Guidelines for addressing sustainability in standards.pdf  

ISO_Guide_82_2014(E)_new_format - Guidelines for addressing sustainability in standards.pdf  

ISO_IEC_Guide_17_2016(E) - Guide for writing standards taking into account the needs of micro, small and medium-
sized enterprises.pdf 

ISO_IEC_Guide_21-1_2005(E) - Regional or national adoption of International Standards and other International 
Deliverables - Part 1, Adoption of International Standards.pdf  

ISO_IEC_Guide_21-2_2005(E) - Regional or national adoption of International Standards and other International 
Deliverables -- Part 2, Adoption of International Deliverables other than International Standards.pdf  

ISO_IEC_Guide_2_2004_(Multilingual) - Standardization and related activities -- General vocabulary.pdf  

ISO_IEC_Guide_23_1982(E) - Methods of indicating conformity with standards for third-party certification 
systems.pdf  

ISO_IEC_Guide_50_2014(E) - Safety aspects -- Guidelines for child safety in standards and other specifications.pdf  

ISO_IEC_Guide_51_2014(E) - Safety aspects -- Guidelines for their inclusion in standards.pdf  

ISO_IEC_Guide_59_1994(E) - Code of good practice for standardization.pdf 

ISO_IEC_Guide_63_2012(E) - Guide to the development and inclusion of safety aspects in International Standards for 
medical devices.pdf  

ISO_IEC_Guide_71_2014(E)_Guide for addressing accessibility in standards.pdf  

ISO_IEC_Guide_74_2004(E) - Graphical symbols -- Technical guidelines for the consideration of consumers' needs.pdf  

ISO_IEC_Guide_75_2006(E) - Strategic principles for future IEC and ISO standardization in industrial automation.pdf  

ISO_IEC_Guide_76_2008(E) - Development of service standards -- Recommendations for addressing consumer 
issues.pdf  

ISO_IEC_Guide_98-1_2009(E) - Uncertainty of measurement -- Part 1, Introduction to the expression of uncertainty in 
measurement.pdf  

mailto:spotřebitel@regio.cz
mailto:normy@regio.cz
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389141&objAction=browse&sort=name
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389163&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387150&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=16544468&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=16543911&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=19918312&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=19918312&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389160&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389160&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8388832&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8388832&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387841&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387838&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387838&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387987&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389248&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8388826&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387464&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387464&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387461&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387135&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8388167&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8388820&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8388820&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387212&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8387212&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
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ISO_IEC_Guide_98-3_2008(E) - Uncertainty of measurement -- Part 3, Guide to the expression of uncertainty in 
measurement (GUM,1995).pdf  

ISO_IEC_Guide_98-3_2008_Suppl_1_2008_Cor_1_2009(E).pdf  

ISO_IEC_Guide_98-3_2008_Suppl_1_2008(E) - Propagation of distributions using a Monte Carlo method.pdf 
ISO_IEC_Guide_98-3_2008_Suppl_2_2011(E) - Extension to any number of output quantities.pdf  
ISO_IEC_Guide_98-4_2012(E) - Uncertainty of measurement -- Part 4, Role of measurement uncertainty in 
conformity assessment.pdf  
ISO_IEC_Guide_99_2007_(Bilingual) - International vocabulary of metrology -- Basic and general concepts and 
associated terms (VIM).pdf  

 

b) Rozklad k pokynům CEN/CENELEC které jsou v bezprostředním vztahu k zájmům a ochraně spotřebitele 

Pokyny CEN/CENELEC a Pokyn CEN zohledňující zájmy spotřebitelů 

Označení Název     Zaveden v Návrh dalšího postupu 

Guide CEN-
CENELEC 2:2001 

Consumer interests and the preparation of 
European Standards 

 - 

Guide CEN-
CENELEC 6:2014 

Guide for addressing accessibility in 
standards  

 Doporučuje se k překladu 
(viz též Guide ISO/IEC 
71:2014) 

Guide CEN-
CENELEC 11:2012 

Product information relevant to consumers 
Guidelines for standard developers 
Informace o výrobku určené spotřebitelům 
Směrnice pro zpracovatele norem 

Překlad zajištěný 
KaStan v roce 2016 
je dostupný na 
webu ÚNMZ / ČAS 

Viz též  Guide ISO/IEC 
37:2012 – v revizi 

Guide CEN-
CENELEC 14:2009 

Child safety guidance for its inclusion in 
standards   

Prověří se aktuálnost ve 
vztahu k obdobnému 
pokynu ISO/IEC. 

Guide CEN 
15:2012 

Guidance document for the development of 
service standards  

Návod pro vypracování norem pro služby 

Překlad zajištěný 
KaStan v roce 2016 
je dostupný na 
webu ÚNMZ / ČAS 

 

CEN Guide 
16:2017 

Guide for addressing chemicals in standards 
for consumer-relevant products, Edition 1, 
2017-07-19 

 Doporučuje se k překladu. 

CEN-CENELEC, 
GUIDE 25 

The concept of Partnership with European 
Organizations and other stakeholders; 
Edition 2, July 2017 

 Doporučuje se k překladu. 

 

 

d) Rozklad k normám ISO a CEN, které jsou v bezprostředním vztahu k zájmům a ochraně spotřebitele 

Normy ISO a CEN zohledňující zájmy spotřebitelů 

Označení Název     Zaveden v Návrh dalšího postupu 

 

ISO 13810:2015 Tourism services — Industrial tourism — 
Service provision 

 

Není zavedena do 
ČSN 

Doporučuje se 
k zavedení překladem 
vzhledem k rozšiřujícímu 
se zájmu o průmyslovou 
turistiku 

mailto:spotřebitel@regio.cz
mailto:normy@regio.cz
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389142&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389142&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389272&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
https://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8388293&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=11650198&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=14831662&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=14831662&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389169&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
http://isotc.iso.org/livelink/livelink?func=ll&objId=8389169&objAction=Open&nexturl=%2Flivelink%2Flivelink%3Ffunc%3Dll%26objId%3D8389141%26objAction%3Dbrowse%26sort%3Dname
ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Guides/2_CENCLCGuide2.pdf
ftp://ftp.cencenelec.eu/EN/EuropeanStandardization/Guides/2_CENCLCGuide2.pdf
http://boss.cen.eu/ref/CEN_15.pdf
http://boss.cen.eu/ref/CEN_15.pdf
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ČSN EN 
16899:2017  

 

Vybavení pro sport a rekreaci - Vybavení 
pro parkur (freerunning/umění 
přemístění) - Bezpečnostní požadavky a 
zkušební metody 

Sports and recreational equipment - 
Parkour equipment - Safety requirements 
and test methods 

Zavedena v ČSN 
vyhlášením ve 
Věstníku 

Doporučuje se 
k zavedení překladem 
vzhledem k rozšiřujícímu 
se zájmu o tento sport 
mezi mládeží a budování 
příslušných zařízení 

FprEN 14974 

 

Skateparks – Safety requirements and test 
methods 

Dosud neschválena 
Ratifikace 5.11.2018 

Doporučuje se 
k zavedení překladem,  
vzhledem 
k neutuchajícímu  zájmu 
mládeže o skate 

 

 

mailto:spotřebitel@regio.cz
mailto:normy@regio.cz

