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Kabinet pro standardizaci, o.p.s. – mandát společnosti

1) Společnost
a. plní obecně prospěšné činnosti, jejichž cílem a obsahem je plnění ve prospěch veřejnosti a ve

prospěch celku, kdy není konkretizován ani vybrán zájemce, není definován „odběratel“ takové
činnosti, a to např. ve smyslu zák. č. 22/1997 Sb. (o technických požadavcích na výrobky a o
změně a doplnění některých zákonů, v platném znění), § 6 (Podmínky tvorby a vydávání českých
technických norem) s důrazem na ustanovení

i. dle písmena d) „Při tvorbě a vydávání českých technických norem, jejich změnách a
zrušení musí být zajištěny podmínky stanovené v rozhodnutí o pověření, kterými jsou
zejména … uplatňování ochrany oprávněného zájmu…“, a

ii. dle písmena f) „Projednání návrhu české technické normy, její z měny nebo zrušení s
každým, kdo se ve lhůtě stanovené ve zveřejněném oznámení o zahájení zpracování
návrhu české technické normy nebo o návrhu na změnu nebo zrušení české technické
normy přihlásí u osoby uvedené v tomto oznámení, nebo s každým, kdo zašle své
stanovisko ke zveřejněnému návrhu ve lhůtě stanovené v oznámení o jeho zveřejnění“

přičemž se v tomto případě jedná zejména o ochranu zájmů spotřebitelů, o rozvoj a kultivaci
čistého podnikatelského a konkurenčního prostředí apod.

b. a poskytuje obecně prospěšné služby, s obdobným cílem, obsahem a zaměřením jak uvedeno
v předcházejícím odstavci, a to

i. ve veřejném zájmu předem neurčitému počtu adresátů za stejných podmínek pro všechny
zájemce,

ii. v oblastech, které samy o sobě jsou plněním společenské objedná vky poskytované nikoli
za účelem dosahování zisku,

iii. například v oblasti ochrany spotřebitele, školství, vzdělávání, školení a osvěty, vědy,
výzkumu, zdravotnictví, ochrany zdraví, lékařské péče, péče o zdraví, podpory nebo
ochrany fyzicky nebo duševně post ižených osob, životního prostředí, rozvoje a kultivace
trhu a vztahů na trhu aj.

2) Společnost plní obecně prospěšné činnosti a poskytuje obecně prospěšné služby s tímto
mandátem:

a. Ovlivňuje standardizační práci z hlediska důležitosti pro zájmy českých spotřebitelů na národní,
evropské a globální úrovni; toho dosahuje:

i. Šířením informací, které shromažďuje na národní, evropské i mezinárodní úrovni, za
účelem zabezpečování informovano sti technické i spotřebitelské veřejnosti o technické
normalizaci a o stavu technické normalizace ve vymezených oborech, a také s cílem
propagace používání technických norem,

ii. Koordinací zapojení spotřebitelů do standardizace a přípravy a tvorby stanovisek a
podnětů, i přímého zapojení do technické normalizační práce týkající se návrhů

o nových pracovních úkolů, fáze „enquiry“ a formálního hlasování
o mandátů Evropské komise pro evropské normalizační organizace

(CEN/CLC/ETSI),
o vnitrostátních předpisů a směrnic E U i jiných aktů (ve vztahu ke

standardizaci)
o dokumentů ISO, resp. ISO COPOLCO (včetně hlasování, dotazníků aj.),

iii. Využíváním prostřednictví a spolupráce s evropskými a mezinárodními spotřebitelskými
organizacemi působícími ve standardizaci s cílem dosáhnout co největší účinnosti
ovlivňování standardizačních procesů (např. a zejména ANEC);
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b. Komunikuje s národními i regionálními úřady a institucemi a se zástupci podnikatelské sféry,
zejména z oblasti malého a středního podnikání a s dalšími veřejnými i soukromými subjekty,
asociacemi atp., jejichž zájmu se dotýkají některé oblasti standardizace, a to s ohledem a s cílem
podporovat rozvoj čistého podnikatelského prostředí ohleduplného vůči zájmům spotřebitelů;

c. Působí v oblasti vzdělávání, osvěty, vydavatelsko -nakladatelských činností a poradenství
ve vztahu k jednotlivým oblastem standardizace.
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