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Souhrn, příklady výstupů zapojení:
Spolupráce na tématech, které jsou předmětem rozsahu činnosti pracovní skupiny DOMAP – připomínky
k navrhovaným evropským normám pro domácí spotřebiče z pohledu priority ochrany spotřebitele, týkající se
bezpečnosti při používání elektrických spotřebičů zejména před úrazem elektrickým proudem, mechanickým
úrazem, teplotou povrchu, řešení potřeb starších osob a osob se zdravotním postižením. Konkrétní příklady:


Norma EN 60456:2016, Pračky pro domácnost - Metody měření funkce, připomínky k revizi,
spolupráce s ANEC



Dokument 34D/1334/DC IEC 60598-2-10:2003 Luminaires - Part 2-10: Particular requirements Portable luminaires for children (Svítidla - Část 2-10: Zvláštní požadavky - Přenosná svítidla pro děti),
doporučení k překladu evropské normy, spolupráce s ANEC



Spolupráce s ANEC ohledně ročenky 2016 - statistika požárů domácích spotřebičů



Norma EN 60335-2-24: 2O10 / prA2: 2017, spolupráce na připomínkách



Norma EN 60335-2-54:2008/prA12 Surface cleaning appliances – spolupráce na připomínkách



Podpora stanovisek ANEC k návrhům norem:
o

Lobbing za pozitivní hlasování - FprEN 62841-3-13:2016/FprAA:2016 - Transportable drills

o

Lobbing za pozitivní hlasování - EN ISO 5395-2/FprA2 & EN ISO 5395-3/FprA2Lawnmowers

o

Lobbing za pozitivní hlasování FprEN 62115 and FDIS IEC 62115/Ed.2 – Electric toys

o

Lobbing za pozitivní hlasování EN 60335-2-35/prAA - Instantaneous water heaters

o

Spolupráce při projednávání návrhu změny normy EN 1860-1:2013/FprA1 (CEN/TC 281)
Spotřebiče, pevná paliva a podpalovače pro rožně - Část 1: Rožně na pevná paliva - Požadavky
a zkušební metody

V souhrnu je zachycený vývoj v procesech normalizace v jednotlivých sektorech za rok 2017 (postupně)
vystavený na webu, Zde.
Podrobněji k některým specifickým tématům
1. Požadavky na bezpečnost domácích spotřebičů
Na základě několika výzkumných a zkušebních průzkumů pokračuje projekt ANEC (R & T) k vypracování
připomínek/návrhů ANEC k revizi několika částí 2 IEC 60335, pokud jde o bezpečnost dětí a starších osob a
osob se zdravotním postižením. Jedná se hlavně o části 2 souboru pro konkrétní spotřebiče např. grily, toastery,
mixery, el. sporáky, kuchyňské strojky apod. Pro prosazení požadavků bezpečnosti spotřebitelů i na
mezinárodní úrovni je nutné, aby ANEC ve spolupráci s mezinárodními spotřebitelskými organizacemi
vypracoval návrhy na revizi částí 2 IEC 60335 v IEC TC 61, jelikož CENELEC mezinárodní normy přejímá.
Plně podporujeme projekt ANEC pro revizi několika částí 2 IEC 60335, pokud jde o bezpečnost dětí, starších
osob a osob se zdravotním postižením. Je nezbytné, aby bezpečnostní potřeby dětí, starších osob a osob se
zdravotním postižením byly předmětem posuzování i na mezinárodní úrovni (IEC).
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Pokračování projektu ohledně aktivní činnosti ANEC při tvorbě bezpečnostních norem (i aktivně účastí v IEC
TC 61) s ohledem na skupiny spotřebitelů (viz výše) byl předložen jako společný projekt ANEC
DOMAP/ACCESS Working Groups – 2018 Technical Study řídicímu výboru ANEC ke schválení v červenci
2017.
2. Limity povrchových teplot
Dalším diskutovaným tématem (problémem) zájmu ochrany spotřebitele jsou limity povrchových teplot
nefunkčních ploch u spotřebičů, které při užívání pracují např. s ohřevem pokrmů. V mnoha normách EN
60335 části 2 jsou příliš vysoké a měly by být v souladu s GUIDE CENELEC 29 "Teploty teplých povrchů
možných dotyku".
Konkrétní případ, vznesení formální námitky proti schválení změny EN 60335-2-9/A13, která se týká teploty
nefunkčních povrchů u grilů, toasterů a přenosných spotřebičů pro ohřev byl předložen Komisi k rozhodnutí.
Tato formální námitka (vznesená Německem a Norskem) byla výsledkem opatření LVD ADCO (Správní
spolupráce pro směrnice o nízkém napětí, orgánů dozoru nad trhem), aby se zjistilo, zda je dodržován GUIDE
CENELEC 29. Výsledky ukázaly, že některé produkty představují problémy.
ANEC námitku podpořil a důsledně na zasedáních CENELEC TC 61 tento požadavek vznáší u všech návrhů
norem z hlediska jeho poslání ochrany spotřebitele. Proti snížení teplot nefunkčních povrchů se staví průmysl
a intenzivně lobuje. Argumenty proti formální námitce byly, že riziko není příliš vysoké, neexistují žádné
nehody a pro výrobce a orgány dozoru nad trhem by existovala právní nejistota.
Informace o formální námitce Německa a Norska k připravované EN 60335-2-9 Elektrické spotřebiče pro
domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné
přenosné spotřebiče pro vaření, která se týká limitů povrchových teplot nefunkčních ploch, které nejsou v
souladu s CENELEC GUIDE 29. Tato námitka je výsledkem akce orgánů dozoru nad trhem, kde i některé jiné
výrobky představují problém. ANEC tuto formální námitku podporuje.
V současné době probíhají práce v IEC 61 MT4 s aktivní účastí zástupců ANEC na návrhu POKYNU IEC,
který bude řešit limity povrchových teplot spotřebičů v normách části 2 IEC 60335. SČS aktivitu ANEC
sleduje a podporuje.
3. Zásuvky - zástrčky
Harmonizace systémů (zásuvky – zástrčky) v rámci EU i s důsledky legislativního a ekonomického dopadu na
jednotlivé státy. Normální zásuvky a zásuvky pro domácí použití jsou vyloučeny ze směrnice Low Voltage
Directive (LVD) 2014/35 / EU. Tato směrnice je v souladu s politikou nového legislativního rámce a je
použitelná od 20. dubna 2016, která nahrazuje směrnici 2006/95/ ES. V Evropě neexistuje harmonizovaný
systém zástrček pro domácnosti, protože spadá pod vnitrostátní právní předpisy, které nejsou v souladu se
směrnicemi EU. Normy IEC, které uvádějí technické parametry a bezpečnostní požadavky pro systém
zásuvky-zástrčky nebyl přejat do evropských norem právě s ohledem na národní odlišnosti.
Byla vypracována studie platformou REFIT (členské státy + zájmové skupiny), která navrhuje tato řešení:
a) ponechat stávající situaci (zásuvky – zástrčky) tj. beze změny národních systémů a jejich legislativy a posílit
dozor nad trhem, aby byly vyloučeny nebezpečné výrobky ohrožující spotřebitele.
b) harmonizace systémů (zásuvky – zástrčky) v rámci EU i s důsledky legislativního a ekonomického dopadu
na jednotlivé státy. Lze jednoznačně uvést, že harmonizace systémů by přispěla k bezpečnosti spotřebitelů při
používání el. zařízení a kompatibilitě s ostatními zařízeními používanými ve státech EU např. domácí
spotřebiče, nabíječky apod.. Posílení činnosti dozoru nad trhem není dlouhodobé řešení.
SČS jako člen DOMAP WG byl požádán o názor pro souhrnné stanovisko ANEC. Po konzultaci s ÚNMZ a
EZÚ bylo zodpovězeno, že nepovažujeme harmonizaci zástrček/zásuvek zatím za reálnou a otevírat téma
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v rámci REFIT považujeme pro nás za ambiciózní. Tento problém trvá již několik let a pokusů o řešení již
bylo nespočet.
4. LVD směrnice
Směrnice
Evropského
parlamentu
a
Rady
2014/35/EU
z
20.
dubna
2016
o harmonizaci právních předpisů členských států týkající se dodávání elektrických zařízení určených pro
používání v určitých mezích napětí na trh (tzv. LVD směrnice)
I v názvu směrnice je zřejmé rozšíření okruhu působnosti směrnice o předpisy pro dodávání elektrických
zařízení (výrobků) na trh a právě těmito právními předpisy EU je nezbytné zajistit v elektrickém sektoru
celoevropskou harmonizaci základních požadavků na ochranu zdraví a bezpečnost výrobků uváděných na trh.
Zvláště významné je zařazení kapitoly pro kontrolu elektrických zařízení vstupujících na trh EU a ochranný
postup EU.
Zásadním přínosem této směrnice je nové stanovení pravidel a povinností jednotlivých hospodářských
subjektů v dodavatelském a distribučním řetězci při uvádění výrobků na trh společně s dozorem nad trhem.
Vzhledem k rozvoji nových technologií a tím i požadavků na stále se zvyšující stupeň ochrany zdraví,
bezpečnosti osob a majetku při používání elektrických zařízení, tato směrnice ochranu spotřebitele zvyšuje.
Po vstupu v platnost nové směrnice o nízkém napětí LVD 2014/35 / EU v roce 2016 vytvořila Evropská komise
podskupinu pracovní skupiny LVD, která se zabývá pokyny (Guidelines LVD) pro uplatnění a usnadnění
jejího používání. Návrh pokynů LVD je v současné době ve stadiu 3. návrhu. ANEC se aktivně účastní práce
na pokynu svými připomínkami v zájmu spotřebitele a SČS tyto aktivity podporuje.
5. Oblast Eko – designu
Minulý rok byl finalizován poziční dokument ke směrnici o Ecodesignu – více Zde. Na dokumentu jsme
spolupracovali a následně bude věnovaná pozornost tvorbě značení pro počítače.

(Živcová, Byrtusová, leden 2018)

Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR,
přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí
v řadě oblastí a pokrývá odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků vč. potravin, technické normalizaci a standardizaci,
kvalitě a bezpečnosti služeb vč. služeb finančního trhu aj.
IČO 00409871, DIČ CZ00409871; sídlo Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice
spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz
Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých spotřebitelů.
Cílem KaStan je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících účinné zapojení
spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor nad trhem) včetně
uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.
IČO 28984072, DIČ CZ28984072; sídlo Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice
normy@regio.cz; www.top-normy.cz
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