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Bezpečnost dětí – normalizace 2014 

Oblast: PROSAFE - Dokončené akce dozoru nad trhem v oblasti bezpečnosti pro děti 2014 

 

Akce ProSafe ohledně dozoru nad společným trhem ohledně   

- vysokých židlí pro děti a  

- šňůr a tkaniček na stažení u dětského oblečení  

V obou případech se účastnil za zainteresované strany  ANEC. 

 

Výrobky pro děti a pro péči o dítě: vysoké židle 

Závěrečná zpráva o této společné akce je zveřejněna na internetových stránkách PROSAFE, viz 

http://www.prosafe.org/index.php?option=com_content&view=article&id=51&Itemid=630 . Viz též 

dokument ANEC (ANEC-Child-2014-G-120). 

Hlavními cíli této společné akce bylo: 

- Aktualizovat seznam priorit PROSAFE ohledně výrobků pro péči o děti, který bude sloužit jako 

předběžný základ pro identifikaci produktů, jež budou předmětem budoucích společných akcí. 

- Provedení dozoru na trhem vysokých židlí, včetně odběru vzorků / zkoušení / posouzení rizik a 

opatření přijatých v rámci pracovní skupiny. 

V této společné akci se zúčastnilo 16 členských států. 

Aktualizace seznamu (v plném souladu s návrhy ANEC) 

- Bezpečnostní zábrany (projekt bude zahájen v roce 2015) 

- Dudlíky a šidítka (projekt bude zahájen v roce 2016) 

- Přepravní postýlky (projekt bude zahájen v roce 2016) 

Provedení dozoru nad trhem - vysoké židle 

- Přístup založený na principu posouzení rizik (seznam rizik byl sestaven) 

- Zkontrolováno více než 400 hospodářských subjektů (včetně inspekce 240 webových stránek) 

- Zkontrolováno 720 modelů, 70 vzorků (10%) zasláno na testování 

- 46% vzorků pocházelo z Číny, 37% z EHP 

- Vzorky byly odebrány z následujících kategorií vysoké židličky: 

o HC1 - tradiční / klasické vysoké židle 

o TO2 - skládací židličky 

o HC3 - vysoké židle s nastavitelným opěradlem 

o HC4 - design vysoké židle (má nové inovativní návrhy) 

o HC5 - ostatní vysoké židle, vysoké židle s dvojitými funkcemi 

Použité normy 

- Všechny vzorky byly testovány podle EN 14988: 2006 + A1: 2012 

- 27 vzorků bylo testováno podle EN 14988: 2006, protože byl zjištěn problém se zádržným systémem 

nebo s boční ochranou 

- 3 vzorky testovány dle EN 12790 Výrobky pro péči o dítě - Opěrná lehátka 
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Určená laboratoř: SGS France 

Zjištěné závady: 

- 67% - nedostatek v informacích o výrobku 

- 41% - nedostatek ohledně stability 

- 29% - nedostatek ohledně konstrukce 

- 23% - nebezpečí uvíznutí 

- 19% - nebezpečí v pohyblivých částech (skřípnutí) 

- 14% - riziko malých částí (uvolnění, spolknutí, zadušení) 

- 14% - nedostatek  ohledně balení 

- 94% - nedostatek ohledně chybějícího symbolu nebezpečnosti 

- 47% - nedostatek ohledně identifikace výrobce a dovozce 

- 16% - nebezpečí ohledně udušení 

- 7% -  nedostatek ohledně nákupních informací 

- 3% - nebezpečí zamotání se 

Po zkoušení a provedení hodnocení rizik (nedostatek nemusí vždy znamenat, že existuje vysoké riziko) 

vyhodnoceno následovně: 

- 17% vážné nebezpečí 

- 13% vysoké riziko 

- 24% středním rizikem 

- 19% s nízkým rizikem 

Vážné případy rizika: 

- 24% vysoké židle s nastavitelným opěradlem 

- 56% vysoké židle s dvojí funkcí 

30% zkoušených vysokých židlí, pro které výrobce deklaroval shodu s normou EN 14988 + A1, 

vykazovalo vážné, vysoké nebo střední riziko. 

84% zkoušených vysokých židlí, pro které výrobce deklaroval shodu s normou EN 14988: 2006 

vykazovalo závažné (34%), vysoké (25%) nebo střední (25%) riziko. 

Přijatá opatření: 

- 7% - Stažení od spotřebitelů 

- 29% - Zákaz prodeje, stažení z trhu 

- 12% - Výstraha do systému RAPEX 

Další hodnocení, závěry, doporučení: 

Technické připomínky a doporučení týkající se ČSN EN 14988 + A1 a EN 14988: 2006 (viz kapitola 8 

zprávy) budou zaslány CEN. 

 

Šňůry a šňůry na stažení u dětského oblečení 

Tato společná akce navazovala na společnou akci z r. 2008, v rámci které byl zjištěn, vysoký počet 

rizikových oděvů na trhu ve vztahu ke šňůrám a tkaničkám (13,6% ). Cílem tedy bylo ověřit aktuální situaci 

a zda došlo ke zlepšení stavu. 

Na této společné akci se podílelo 8 členských států + Turecko. 

Do akce nebyla zapojena žádná laboratoř, jednalo se pouze o kontrolu na místě. Inspektoři dostali velmi 

podrobné školení. Kontrola se zaměřila na šňůry v oblasti hlavy a krku, pasu, zad, pod rozkrokem a na 

rukávech. Pro inspektory byly připraveny pokyny a kontrolní seznamy. 
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V rámci akce bylo provedeno1895 kontrolních návštěv, kontrolováno bylo 10981 modelů oděvů. 

Posouzení rizik bylo provedeno na několik stupňů s výsledkem ublížení na zdraví způsobeném šňůrami na 

dětském oblečení. Posouzení rizik nevedlo v žádném případě k hodnocení "vážné riziko",  nejvyšší stupeň 

byl "vysoké riziko". 

Donucovací opatření: 

- 5% - dobrovolné stažení z trhu 

- 3% - povinné stažení z trhu 

- 1% - alarmování spotřebitelů 

Srovnání s předchozími společnými akcemi: 

- 2008: 13,6% neshod 

- 2012: 7,2% neshod 

Závěr: Bezpečnost dětského oblečení ve vztahu k použitým šňůrám a tkaničkám se zlepšila. 

 

Další informace k akci: 

http://prosafe.org/images/Documents/Newsletters/20150212_Final_JA2012_Newsletter.pdf. 

 

Probíhající akce společného dozoru nad trhem v oblasti bezpečnosti pro děti 

Akce, které začaly v roce 2014: 

- Péče o dítě: dětské postýlky a cestovní postýlky 

- Hračky 

- Dětské koloběžky 

- Chemické látky v dětském oblečení 

 

Budoucí akce dozoru nad spoj na trhu 

Spuštění v roce 2015 

- Výrobky pro péči o děti (bezpečnostní bariéry), 

- Hračky (akustické hračky), 

Mimo spektrum výrobků pro děti:  

- CFL a LED světla, 

- Ohňostroje (navazující akci z roku 2011) 

- Elektrické nářadí (ruční vrtačky) 

  

 

Říjen 2014, SČS 
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