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VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 

 KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s.  

za rok 2011 

 
1. Úvodem (shrnutí) 

Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (dále jen „KaStan“, 

popř. Kabinet) má za sebou dva roky činnosti. Plní 

obecně prospěšné činnosti a poskytuje obecně prospěšné 

služby s mandátem, který zahrnuje:  

 ovlivňování standardizační práce z hlediska 

důležitosti pro zájmy českých spotřebitelů na 

národní, evropské a globální úrovni,  

 komunikaci s partnery s cílem podporovat rozvoj 

čistého podnikatelského prostředí ohleduplného 

vůči zájmům spotřebitelů, 

 působit v oblasti vzdělávání, osvěty, poradenství aj. 

ve vztahu k jednotlivým oblastem standardizace. 

Zakladatelem KaStan je Sdružení českých spotřebitelů, 

o. s. (dále jen SČS) s cílem podpory zapojit spotřebitele 

do technické normalizace a paralelních oblastí - 

posuzování shody, akreditace, metrologie aj. včetně 

harmonizace technických předpisů a funkce dozoru nad 

trhem (v souhrnu „standardizace“).  

V letech 2009 a 2010 byla etapa založení a rozvíjení 

činností KaStan podpořena finančními dotacemi Norway 

Grants. V roce 2011 již musela činnost být hrazena 

z vlastních zdrojů (hospodářské činnosti), neboť 

z veřejných prostředků byly získány dotace či cílené 

zakázky pro oblast normalizace jen ve značně 

omezeném rozsahu, který by nestačil na permanentní 

činnost Kabinetu. 

I za těchto podmínek se KaStan podílel na rozvíjení řady 

aktivit. Posíleny byly vazby a spolupráce se subjekty 

v ČR i na mezinárodním poli. Téma zdravotní 

bezpečnosti dětské obuvi bylo zviditelněno tiskovinou a 

seminářem. Úspěšně je zaváděna značka kvality pro 

bezpečný provoz dětských hřišť. Byla vydána tiskovina 

pro podporu zapojení malých podniků do normalizace. 

SČS/Kabinet zpracovaly v duchu nového evropského 

rámce pro standardizaci, návrh národní koncepce pro 

zapojení slabších stran do normalizace. Tento dokument 

byl předán kompetentním orgánům. 

Důležitost zapojení spotřebitelů do standardizace se 

podařilo dále zviditelnit. 

V roce 2012 chce KaStan své působení dále zintenzívnit. 
 

Ing. Libor Dupal, výkonný ředitel společnosti 

1. Summary 

The Cabinet for Standardization (The Cabinet) has been 

providing services of public benefit for about two years of 

its existence. The mandate of the company is focused on: 

 Influencing standardization work at national, 

European and international level in matters that are 

considered as important for the Czech consumers; 

 Communication with partners in effort to stimulate 

development of fair business environment, which is 

considerate and tolerant towards consumer interests; 

 Activities in education area, enlightenment, advice 

services etc. in relation to particular sectors of 

standardization. 

The Cabinet was established by the Czech Consumer 

Association (SČS). Main goal is to include Czech 

consumers into process of technical standardization and 

parallel areas such as accreditation, metrology including 

harmonization of technical regulations, market 

surveillance etc. 

In years 2009 and 2010, the phase of establishing and 

developing the Cabinet was supported by the Norway 

Grants. In the year 2011 the Cabinet activity had to be 

covered fully from own resources (based on commercial 

activities), as subsidies from public resources were quite 

insufficient. 

Even under this difficult situation the Cabinet developed a 

lot of activities. We strengthened connections and 

cooperation with partners at national, European and 

international levels. The issue of health safety of child 

shoes was highlighted in newspapers and in a seminar. 

Quality mark „safe playground“ has been successfully 

introduced. Moreover, the Cabinet released booklet to 

support participation of small companies in 

standardization process. SČS and the Cabinet developed a 

proposal of national strategy on participation of weaker 

stakeholders in standardization. This proposal was 

submitted to competent national authorities. 

Importance of involving consumers in standardization 

process was highlighted in the last year. 

In year 2012 The Cabinet intends to strengthen further its 

influence and potential.  
 

Libor Dupal, Executive Director 
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2. Identifikační údaje 

 

Sdružení českých spotřebitelů (SČS) se tématu posilování zapojení spotřebitelů do normalizace věnuje cílevědomě 

a systematicky. V roce 2009 založilo Kabinet pro standardizaci, obecně prospěšnou společnost, jejíž hlavním cílem 

je zvyšovat účinnost těchto snah. O založení Kabinetu a jeho aktivitách jsme informovali jako o úspěšném projektu 

na více národních i mezinárodních platformách (ANEC, ISO COPOLCO). 

 

N á z e v KABINET PRO STANDARDIZACI, o.p.s. 
Organizační forma Obecně prospěšná společnost, založená dle ust. §4 zákona č. 248/95 Sb. 

Adresa sídla Budějovická 73, 140 00 Praha 4 

Webová stránka www.top-normy.cz 

Identifikační číslo/ DIĆ 289 84 072 / CZ28984072         

Zapsání do rejstříku o.p.s. Městský soud v Praze, F 120030 / 2009, oddíl O, složka 696, z 24. 11. 2009 

 

 Správní rada 

Jméno Povolání Funkce Počet let ve vedení společnosti 
Ing. Libor Novák Ředitel občanského sdružení  předseda správní rady 2,5 

Ing. Marek Toušek Jednatel soukromé společnosti člen správní rady 2,5 

Ing. Irena Michalová Potravinový expert, v 

důchodu 

člen správní rady 1,5 

 

3. Činnost Společnosti v roce 2011  

a. Rozvoj vztahů, partnerství, komunikace 

 Programový výbor Kabinetu napomáhá vytvářet a definovat priority a i jinak se podílí na činnosti. Je stálým 

odborným poradním orgánem Správní rady, Dozorčí rady a Ředitele. Je tvořen zástupci všech partnerů 

společnosti, kteří o to projeví zájem. Jsou to zástupci Sdružení pro bezpečnost potravin a ochranu spotřebitele, 

Asociace spotřebitelských organizací, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a zkušebnictví, Český 

institut pro akreditaci, Česká společnost pro normalizaci, Eurolab.cz a Sdružení Korektní podnikání; 

pozorovateli ve Výboru jsou zástupci Asociace autorizovaných a akreditovaných osob, AVAZ Děčín, Národní 

rady osob se zdravotním postižením a profesní komory SOTKVO.  

Výbor se stal rovněž platformou pro výkon pracovní slupiny pro národní koordinaci ISO COPOLCO. 

 SČS v uplynulém roce uzavřelo několik partnerských dohod o spolupráci velmi významných z toho důvodu, že 

tyto akceptují Kabinet jako koordinační centrum pro všechny oblasti zapojení do normalizace. Těmito partnery 

je Národní rada pro osoby se zdravotním postižením, Svaz důchodců ČR a také Asociace malých a středních 

podniků a živnostníků ČR. Toto zvýšení kredibility Kabinetu je velmi důležitý základ pro další vývoj zapojení 

spotřebitelů do standardizace. 

 Byla dále rozvíjena spolupráce s profesní Komorou SOTKVO se zaměřením na bezpečnost dětských hřišť, což 

bylo jedno ze stěžejních témat roku.  

 Odborné zázemí vytvořené KaStan umožnilo rozšíření a posílení spolupráce a zastoupení spotřebitelů (např. 

SČS) v rámci cca dvaceti pracovních skupin a platforem se vztahem ke standardizaci, např. v ANEC (Evropská 

organizace pro koordinaci spotřebitelů ve standardizaci); v konzultační skupině Evropské komise FSUG 

(Skupina uživatelů finančních služeb), v TC 243 ISO – bezpečnost výrobků a v ISO COPOLCO (výbor pro 

spotřebitelkou politiku v ISO), a v mnoha orgánech na národní úrovni. 

b. Příklady konkrétních výstupů a úspěchů v roce 2011 

 Kabinet udržuje a rozvíjí stránky www.top-normy.cz (jen v českém jazyku).  

 Bezpečná a zdravotně nezávadná dětská obuv: Byla vydána tiskovina se zaměřením na rodiče, k podpoře 

používání zdravotně nezávadné dětské obuvi; podporujeme značku kvality: „Obuv pro Vaše dítě“ s logem 

Žirafy. Na podiatrickém semináři (Medical Fairs Brno 2011) Kabinet organizoval sekci zaměřenou na úlohu 

evropských technických norem pro bezpečnou a zdravotně nezávadnou dětskou obuv. 

http://www.top-normy.cz/
http://www.top-normy.cz/
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 Bezpečnost dětských hřišť: SČS a Kabinet vyvinuly s dalšími partnery značku kvality „Hřiště-sportoviště-

tělocvična – Ověřený provoz“; je založená na principu dobrovolné certifikace, akreditovaném modelu 

certifikovaných techniků a na používání evropských norem. KaStan je správcem značky. 

 Použití značky se postupně zvyšuje, k čemuž napomohlo několika PR akcí; rovněž jsme poukazovali na 

skutečnost, že při kontrolách dětských hřišť zjišťuje český dozorový orgán mnoho nedostatků, přičemž udělení 

značky dává provozovateli jistotu, že je provoz bezpečný. Byly vybudovány stránky www.overenehriste.cz, 

existují jen v české verzi. 

 Normy a MSP: SČS vydalo tiskovinu, která vysvětluje malým a středním podnikům, proč je důležité, aby 

používaly technické normy a proč by se do procesů standardizace i měly aktivně zapojovat. Přínosem takového 

zapojení je i pozitivní dopad na spotřebitele (viz 

http://www.konzument.cz/publikace/soubory/pruvodce_spotrebitele/SCS_tech_normy.pdf; v češtině). 

 Zapojení na národní úrovni: Zástupci Kabinetu a SČS jsou zapojeni do průběžné práce řady státních i 

soukromých se vztahem k vývoji norem, kvalitě a bezpečnosti výrobků a služeb apod. (při MPO, ÚNMZ, 

MZe, Rada Kvality ČR, MZ, ČIA, Potravinářská komora aj.). 

 Tiskoviny ke kvalitě potravin: Vydání publikací na téma vztahu spotřebitele a kvality potravin - Doporučené 

denní dávky, nanotechnologie. 

c. Udržitelnost a rozvíjení modelu zapojení spotřebitelů, zviditelnění 

 Národní koncepce pro zapojení slabších stran do standardizace: SČS/Kabinet zpracovaly v duchu nového 

evropského rámce pro standardizaci, návrh národní koncepce pro zapojení slabších stran do standardizace. 

Tento dokument byl předán kompetentním orgánům. 

 SČS a Kabinet vítají, že „balíček evropské normalizace“ navržený Evropskou komisí velmi zdůrazňuje potřebu 

posílení zapojení spotřebitelů nejen na evropské ale na národní úrovni. Věříme, že výše zmíněná „koncepce“ se 

stane východiskem pro implementaci těchto principů v ČR, včetně zajištění přiměřených prostředků 

z veřejných zdrojů. 

4. Personální zajištění a organizace členské základny 

Společnost měla ke konci roku 2011 v pracovním poměru jednoho pracovníka v přímém pracovním poměru na 

částečný úvazek, externě bylo smluvně vázáno cca 7 osob. Od počátku roku 2012 nastupuje další pracovník pro 

zajištění každodenní práce společnosti. Ředitelem KaStan je Libor Dupal. 

5. Finanční zpráva 

a. Zajištění finančních zdrojů 

 Zatímco v prvním roce existence Kabinetu (2009-10) bylo jeho financování zajištěno z dotace Norway Grants, 

musela být činnost v roce 2011 zajištěna z vlastních prostředků, neboť významnější podporu z veřejných 

zdrojů se pro Kabinet nepodařilo zajistit.  

 Služby prováděl na základě výběrových zakázek anebo hospodářské činnosti, což umožnilo naplňovat alespoň 

v základní míře činnosti v souladu se svým mandátem. 

b. Zpráva o hospodaření společnosti v roce 2011 (finanční uzávěrka) 

Opis finanční uzávěrky za rok 2011 je v příloze ke zprávě. 

6. Poděkování 

Naše společnost děkuje všem partnerům za spolupráci v roce 2011 a těšíme se na příští. Naše společnost děkuje 

individuálním dárcům za podporu. 

 

V Praze, únor 2012, Libor Dupal, ředitel 

Schváleno správní radou společnosti dne 15. 2. 2012 

 

http://www.overenehriste.cz/
http://www.konzument.cz/publikace/soubory/pruvodce_spotrebitele/SCS_tech_normy.pdf
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Příloha: Opis finanční uzávěrky za rok 2011 

Položka Částka tis Kč 

Celkové příjmy (výnosy)* 

 z toho: 
789 

 Provozní dotace   0 

Tržby za vlastní výkony
1
 789 

Přijaté příspěvky a dary 0 

Výnosy ostatní (úroky, kurzové zisky) 0 

Náklady 

z toho: 
485 

Spotřeba materiálu 27 

Služby 46 

Osobní náklady celkem 384 

0statní náklady (kurzové ztráty, bankovní poplatky 

aj.) 
2 

Daň z příjmů 26 

Provozní výsledek hospodaření po zdanění (rizikový/rezervní 

fond)   
304 

 

V Praze, dne 1. 2. 2012 

Za správnost:  

 

………………………… …………………………   ………………………… 

Ing. Jan Kervitcer 

Vedení účetnictví 

Ing. Libor Novák  

Předseda správní rady 

   Petr Krejcar 

   Předseda revizní komise 

     

Schváleno správní radou dne 15. 2. 2012 

 

                                                 
1
 Česká společnost pro technickou normalizaci, Garamon aj. 


