VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI
KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s.
za rok 2010
1.

Úvodem
Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (dále jen „společnost“) má za sebou první rok své činnosti.
Společnost plní obecně prospěšné činnosti a poskytuje obecně prospěšné služby s mandátem, který zahrnuje:
a.

ovlivňování standardizační práce z hlediska důležitosti pro zájmy českých spotřebitelů na národní,
evropské a globální úrovni,

b.

komunikaci s národními i regionálními úřady a institucemi a se zástupci podnikatelské sféry, zejména z
oblasti malého a středního podnikání a s dalšími, s cílem podporovat rozvoj čistého podnikatelského
prostředí ohleduplného vůči zájmům spotřebitelů,

c.

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

Společnost byla založena (ukončení registrace listopad 2009) Sdružením českých spotřebitelů, o. s. (dále jen SČS).
Jednalo se o cílený, systémový krok SČS, navazující na předchozí iniciativy zaměřené na podporu technické
normalizace a paralelních oblastí - posuzování shody, akreditace, metrologie aj. včetně harmonizace technických
předpisů a funkce dozoru nad trhem; v souhrnu nazýváme tento „balíček“ standardizací.
V roce 2010 se podařilo rozvinout řadu aktivit. Byl založen Programový výbor, který seskupuje důležité partnery
nejen z řad spotřebitelských organizací, ale i z dalších institucí a subjektů, působících v procesech standardizace.
Posíleny byly vazby a spolupráce s dalšími subjekty v ČR i na mezinárodním poli. Společnost se podílela na
účinnějším zohlednění spotřebitelských zájmů ve standardizačních procesech, ať již v přímém zastoupení nebo
prostřednictvím SČS. Důležitost zapojení spotřebitelů do standardizace se podařilo zviditelnit.
Vytvoření zmíněného modelu zapojení spotřebitelů do standardizace i rozvinutí aktivit v roce 2010 bylo
podpořeno finančními dotacemi Norway Grants (směřovaných na SČS). Společnost ale rozvinula i další aktivity,
které umožnily získání zdrojů pro své činnosti. Výsledky finančního hospodaření jsou součástí zprávy.
Ing. Libor Novák, Předseda správní rady
Ing. Libor Dupal, Výkonný ředitel
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3.

Činnost Společnosti v roce 2010
a. Rozvoj vztahů, partnerství, komunikace
 V únoru 2010 byl formálně ustaven Programový výbor společnosti, který je stálým odborným poradním
orgánem Správní rady, Dozorčí rady a Ředitele. Je tvořen zástupci všech partnerů společnosti, kteří o to projeví
zájem. Členy Programového výboru jsou:
Ing. Petr Mamula, Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele, předseda Výboru
Petr Brynda, Spotřebitel.cz, Asociace spotřebitelských organizací, místopředseda Výboru
Ing. Eva Štejfová, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví
Ing. Martin Matušů, Český institut pro akreditaci
Ing. Václav Voves, Česká společnost pro normalizaci
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, Eurolab.cz
Ing. Libor Dupal, Kabinet pro standardizaci, ředitel Kabinetu, tajemník Výboru
Pozorovatelem ve Výboru je: Ing. Josef Šenk (Asociace autorizovaných a akreditovaných osob) a dalšími
partnery a spolupracujícími subjekty přizvávanými na zasedání jsou AVAZ Děčín (Kostka Pavel, Kumstát
Petr) a Národní rada osob se zdravotním postižením (Ing. Lanzová Dagmar).
 Byla rozvinuta široká spolupráce s profesní Komorou SOTKVO se zaměřením na bezpečnost dětských hřišť,
což bylo jedno ze stěžejních témat roku. V rámci rozvoje pracovních vztahů zaměřených na zvláštní skupiny
spotřebitelů se podařilo se navázat nové kontakty s Národní radou osob se zdravotním postižením (NROZP),
se Sjednocenou organizace nevidomých a slabozrakých ČR (SONS), Svaz důchodců ČR (SDČR), aj.
 Posílena byla komunikace s Evropským parlamentem – IMCO, prostřednictvím českých Europoslanců
(Roithová, Kožušník).
 Odborné zázemí vytvořené společností umožnilo rozšíření a posílení spolupráce a zastoupení spotřebitelů
(např. SČS) v rámci cca dvaceti pracovních skupin a platforem se vztahem ke standardizaci. Jedná se například
o zapojení:
 Na evropské úrovni do ANEC (Evropská organizace pro koordinaci spotřebitelů ve standardizaci); nově též
v konzultačním orgánu Evropské komise FSUG (Skupina uživatelů finančních služeb);
 Na národní úrovni do koordinace evropského či globálního zapojení spotřebitelů v TC 243 ISO –
bezpečnost výrobků a v ISO COPOLCO (výbor pro spotřebitelkou politiku v ISO);
 Na národní úrovni do struktur technické normalizace (TNK 137 pro výrobky pro děti, Normalizační výbor
při ÚNMZ), technických předpisů a bezpečnosti výrobků (Komise pro technické překážky obchodu při
MPO/ÚNMZ, (Sub) komise 98/34 při ÚNMZ, Technické výbory ÚNMZ pro hračky a pro stavební
výrobky, Pracovní skupina pro obecnou bezpečnost výrobků při MPO, Pracovní skupina pro prevenci
dětských úrazů při MZd), atd. atd., včetně ve vztahu národní politice kvality, kvalitě a bezpečnosti potravin,
ke kvalitě a bezpečnosti služeb finančního trhu, anebo k akreditaci.
b. Příklady konkrétních výstupů a úspěchů v roce 2010
 Vytvoření značky kvality pro bezpečná dětská hřiště (Hřiště-sportoviště-tělocvična – Ověřený provoz).
Udělení značky prvním žadatelům. Zavedení webových stránek pro bezpečná hřiště (www.overenehriste.cz);
realizace mezinárodního semináře na téma bezpečných hřišť a norem a vydání odborné tiskoviny pro
zřizovatele a provozovatele; zviditelnění tématu bezpečnosti dětských hřišť v rámci různých platforem, včetně
Národní politiky kvality, s českými Europoslanci i v médiích;
 Společnost se stala správcem značky kvality pro bezpečná dětská hřiště v rámci konsorcia vlastníků značky.
 Zviditelnění tématu zdravotní nezávadnosti dětské obuvi v rámci různých platforem, včetně Národní politiky
kvality, v ANEC, s českými Europoslanci aj., s cílem konsensu na vytvoření evropské normy (EN); Evropská
komise již zadala přípravu mandátu na vytvoření EN; byla vydána široce distribuována tiskovina – osvětový
leták Obouváme správně své děti?;
 Řízení a koordinace činností některých spotřebitelských pracovních skupin a platforem (Odborná sekce pro
Kvalitu v ochraně spotřebitelů RK ČR, Pracovní skupina Potraviny a spotřebitel při České technologické
platformě pro potraviny);
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 Vydání publikací na téma vztahu spotřebitele a kvality potravin (GMO, označování masných výrobků, využití
radiofrekvenčních technologií pro identifikaci a ošetření potravin ionizací);
 Evropský parlament přijal dokument o budoucnosti evropské standardizace (vypracovaný Výborem IMCO);
doporučení Evropské komisi obsahuje řadu opatření pro budoucí legislativní rámec, včetně důslednějšího
zahrnutí spotřebitelů a malých a středních podniků do procesu technické normalizace; k tomu se konalo více
jednání a dalších aktivit, do nichž byla společnost přímo či nepřímo zapojena;
 Výbor pro směrnici o obecné bezpečnosti výrobků přijal Rozhodnutí komise o bezpečnostních požadavcích,
které by měly být splněny evropskými normami při řešení rizik pro děti představovaných vnitřními
roletami/žaluziemi a okenními záclonami se šňůrou. Vývoj tak zohlednil související případy úmrtí jak
v Evropě, tak i ve zbytku světa. Spotřebitelé prosadili zadání, aby stávající norma byla zpřísněna, rozšířena její
působnost a aby spotřebitelé byli lépe varováni před riziky představovanými již instalovanými roletami;
Společnost, společně s SČS, byla do procesu zapojena a k tématu vydala tiskovou zprávu;
 Spotřebitelé v EU mohly přivítat přijetí mandátu M/473 o zahrnování principů “Konstrukce pro všechny “ do
evropských norem; je to první krok CEN k systematickému přístupu v záležitosti „přístupnosti“; Společnost,
společně s SČS, byla do procesu zapojena;
 Po rocích usilovné práce byla schválena technická specifikace CEN/TS 15945 "Balení – Snadnost otevírání –
Kritéria a zkušební metoda pro vyhodnocování spotřebitelského balení“. Mnoho spotřebitelů má obtíže
s otevíráním balení výrobků pro nedostatek síly v rukou (např. vzhledem ke stáří). Avšak mnoho z balení dnes
přítomných na trhu se zdá být konstruováno spíše pro velikost ruky a sílu „průměrného dospělého muže“.
Jedná se tedy o pozitivní a vítaný vývoj, byť – bohužel – pro nedostatek širší vůle k přijetí návrhu evropské
normy zatím alespoň ve formě technické specifikace. Společnost, společně s SČS, byla do procesu zapojena.
c. Udržitelnost a rozvíjení modelu zapojení spotřebitelů, zviditelnění
 V průběhu vývoje modelu zapojení spotřebitelů do standardizace (2009) byl přístup a postup konzultován s
ÚNMZ1, HK ČR, se spotřebitelskými sdruženími a s dalšími potenciálními partnery; byl mj. prezentován ve
Spotřebitelském poradním výboru (SPV) a v Radě kvality při MPO a jako aktivita zahrnut do priorit odborné
sekce pro kvalitu ve standardizaci v rámci Národní politiky kvality. Všechny konzultované subjekty vyjádřily
zvolenému přístupu podporu.
 Aktuální výsledky realizace modelu zapojení spotřebitelů byly prezentovány na Světovém dnu normalizace
v Praze, ÚNMZ - na téma dostupnost norem pro všechny.
 O Kabinetu a aplikace českého modelu o zapojení spotřebitelů byla podána informace pro e-bulletiny ANEC a
ISO COPOLCO. Obě platformy informaci velmi ocenily. Publikace informace vzbudila okamžitý zájem
(Kanada, Argentina). Text v newsletter ANEC (březen 2011):


Prosinec 2010 byl prvním rokem práce Českého kabinetu pro standardizaci zaměřeného na zajišťování zastoupení
hlasu českých spotřebitelů v normalizačních činnostech na národní, evropské (prostřednictvím ANEC) a
mezinárodní úrovni (ISO COPOLCO). Libor Dupal, český zástupce v generálním shromáždění ANEC, je
ředitelem Kabinetu a předsedou Sdružení českých spotřebitelů.



Významným úspěchem během roku bylo zavedení značky bezpečnosti pro provoz dětských hřišť. Evropské
normy poskytují základ pro posuzování kandidátských areálů nezávislým inspektorem. Oprávněné areály jsou pak
podrobeny běžnému dozoru.

 Generální sekretář ANEC, Stephen Russell poznamenal: „Chválíme úspěchy České republiky za poslední rok.
Vytvoření bezpečnostní značky je důkazem národní iniciativy spotřebitelů, která plně využívá úsilí ANEC při
vytváření evropských norem ve veřejném zájmu.“

 Společnost rozšiřuje informace na webu www.top-normy.cz.
4.

Personální zajištění a organizace členské základny
Společnost měla ke konci roku 2010 v pracovním poměru jednoho pracovníka v přímém pracovním poměru,
externě bylo smluvně vázáno cca 10 osob. Ředitelem společnosti je Ing. Libor Dupal.

1

Mj. na schůze p. předsedy Holečka dne 26.11.2009 se zástupci spotřebitelských organizací vyjádřena plná podpora funkce a poslání
Kabinetu;
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5.

Finanční zpráva
a. Zajištění finančních zdrojů
Řada výše uvedených aktivit byla konána v rámci projektu dotovaného grantem EHP a Norska, a to do výše 90%
nákladů. Nositelem grantu bylo SČS, takže realizace grantu byla naplněna formou smluvního zajištění společností
vůči SČS. Společnost prováděla i další služby, což umožnilo významně rozvinout činnosti v souladu se svým
mandátem stanoveným v zakládací listině a ve statutu (citovaným v úvodu této výroční zprávy).
b. Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2010 (finanční uzávěrka)
Opis finanční uzávěrky za rok 2010 je v příloze ke zprávě.

6.

Poděkování
Naše společnost děkuje všem partnerům za spolupráci v roce 2010 a těšíme se na příští. Naše společnost děkuje
individuálním dárcům za podporu.

V Praze, březen 2011, Libor Dupal, ředitel
Schváleno správní radou společnosti dne 31. 3. 2011

Příloha: Opis finanční uzávěrky za rok 2010
Položka

Částka tis Kč

Celkové příjmy (výnosy)*

993
z toho:
Provozní dotace

0

2

963

Přijaté příspěvky a dary

30

Výnosy ostatní (úroky, kurzové zisky)

0

Tržby za vlastní výkony

Náklady

464
z toho:
Spotřeba materiálu

14

Služby

42

Osobní náklady celkem

400

0statní náklady (kurzové ztráty, bankovní poplatky
aj.)

8
529

Provozní výsledek hospodaření před zdaněním
Daň z příjmů

95

Provozní výsledek hospodaření po zdanění (rizikový/rezervní
fond)

434

V Praze, dne 25. 3. 2011, Schváleno správní radou dne 31. 3. 2011

2

SOTKVO, Sdružení českých spotřebitelů, Česká společnost pro technickou normalizaci, správa značky dětské hřiště aj.
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