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VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti KABINETU PRO STANDARDIZACI, o. p. s. za rok 2019 

(Annual Report of the Cabinet for Standardization - 2019) 

KROK KE STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ... nejen slovy!  

TOWARDS STANDARDIZATION IN THE 21ST CENTURY – … through deeds – not just words! 

Úvodem (shrnutí Výroční zprávy za rok 2019) 

Kabinet pro standardizaci, o.p.s. (Kabinet) byl založen 

Sdružením českých spotřebitelů (dále jen SČS) v roce 

2009. Je obecně prospěšnou společností, která poskytuje 

služby s mandátem, který zahrnuje ovlivňování 

standardizačních prací z hlediska zájmů českých 

spotřebitelů, komunikaci se zainteresovanými stranami s 

důrazem na oblasti kvality a bezpečnosti výrobků a služeb 

a konečně vzdělávání, osvětu, poradenství aj. ve vztahu k 

jednotlivým oblastem standardizace. 

Konkrétní úkoly u Kabinetu v roce 2019 objednala Česká 

agentura pro standardizaci (překlady norem a publikací, 

návrh letáku pro zviditelnění normy, koordinace ISO 

COPOLCO).  

Další zdroje přinesly licence k použití značky pro 

bezpečný provoz dětských hřišť. Konala se národní 

konference na podporu bezpečného provozu dětských 

hřišť a sportovišť. 

Kabinet, věříme, svým úsilím a realizovanými výstupy 

přispívá ke zviditelnění důležitosti technických norem a 

k jejich využívání co nejvíce ve prospěch spotřebitelů a 

funkce korektního trhu obecně. 

V roce 2020 se Kabinet bude snažit dále naplňovat svou 

Koncepci pro zapojení českých spotřebitelů do technické 

normalizace pro roky 2017-2021. 

Ing. Libor Dupal, ředitel společnosti  

Summary of the Annual Report 2019 

The Cabinet for Standardization was founded by the 

Czech Consumer Association (SČS) in the year 2009. It is 

a public service company. Its mandate is focused on 

influencing standardization processes in matters of prime 

importance for Czech consumers; communicating with 

relevant stakeholders and public bodies especially in 

terms of quality and safety of products and services; and 

last but not least educational programmes, awareness 

raising, etc. related to particular standardization sectors. 

In 2019, several tasks were contracted by the Czech 

Agency for Standardization (translation of standards and 

booklets, draft of a booklet to support awareness of a 

standard, coordination in ISO COPOLCO etc.). 

Other funds came from the licences on the quality mark 

‘safe child playground’. We organized a national 

conference to support safety operation of child 

playgrounds and sport grounds. 

The Cabinet with its efforts and project outputs, helps to 

highlight the importance of standards and to use them as 

much as possible for the benefit of consumers and the fair 

market in general. 

In the year 2020, the Cabinet will try to continue to work 

on fulfilling the Concept for the Involvement of Czech 

Consumers in Standardization 2017–2021. 

Libor Dupal, Statutory Director 
 

1. Identifikační údaje 

V roce 2009 založilo Sdružení českých spotřebitelů (SČS) Kabinet pro standardizaci, obecně prospěšnou společnost (dále 

též „společnost“ anebo „Kabinet“). Hlavním cílem společnosti je zvyšovat účinnost zapojení spotřebitelů do technické 

normalizace (dále též standardizace). 

N á z e v  KABINET PRO STANDARDIZACI, o .p .s . (KaStan) 

Organizační forma Obecně prospěšná společnost, založená dle suť. §4 zákona č. 248/95 Sb. 

Adresa sídla Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 

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 
 

Statutární orgán 

Jméno Funkce 

Ing. Libor Dupal Ředitel společnosti 
 

Správní rada  Dozorčí rada 

Jméno Funkce Jméno Funkce 

Ing. Irena Michalová člen správní rady Lenka Bergmannová předsedkyně dozorčí rady 

Ing. Jiří Molák předseda správní rady Ing. Ladislav Polák člen dozorčí rady 

Ing. David Šmejkal člen správní rady Ing. Jaroslav Prachař člen dozorčí rady 
 

„Podstatou a naplňováním ZAPOJENÍ SPOTŘEBITELŮ DO STANDARDIZACE je prosazování 

a  zohledňování zájmů  spotřebitelů při vlastní tvorbě norem a předpisů, dále podpora co nejširšího používání 

předpisů a norem všemi účastníky trhu (a technických norem zejména, ježto jsou principiálně nezávazné) 

a  konečně řádné uplatňování dalších nástrojů infrastruktury kvality na trhu ve vztahu k posilování 

korektního fungování trhu (posuzování shody, akreditace, metrologie, dozor nad trhem),“  vysvětluje Libor 

Dupal, ředitel společnosti. 

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
http://www.top-normy.cz/
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2. Vize a poslání 

- Kabinet plní obecně prospěšné činnosti a poskytuje obecně prospěšné služby s MANDÁTEM, který zahrnuje 

 ovlivňování standardizačních prací z hlediska prosazování zájmů českých spotřebitelů na národní, evropské a 

globální úrovni, 

 komunikaci s národními i regionálními úřady a institucemi a se zástupci podnikatelské sféry, např. z oblasti malého 

a středního podnikání, s cílem podporovat rozvoj čistého podnikatelského prostředí ohleduplného vůči zájmům 

spotřebitelů, 

 působení v oblasti vzdělávání, osvěty, vydavatelsko-nakladatelských činností a poradenství ve vztahu k 

jednotlivým oblastem standardizace. 

3. Činnost společnosti v roce 2019 

 Naplňování koncepce českých spotřebitelů pro standardizaci 

- Již třetím rokem byla východiskem pro působení Kabinetu Koncepce pro zapojení českých 

spotřebitelů do technické normalizace 2017-21, prezentovaná s mottem KROK KE 

STANDARDIZACI PRO 21. STOLETÍ – ... nejen slovy! (též krátce Koncepce 21). 

- V Koncepci 21 je formulována spotřebitelská vize, pět strategických cílů a dále soubory 

opatření, krátkodobých i víceletých, které mají být prostředky k naplňování cílů.  

- Ve spolupráci se Sdružením českých spotřebitelů vydal Kabinet již v r. 2017 tištěnou 

publikaci, která Koncepci 21 blíže představuje, a to ve dvojjazyčné verzi (čeština – angličtina), 

takže ji bylo a nadále bude možno představovat i v zahraničí1. 

- Naplňování cílů Koncepce 21 předpokládalo zajišťování finančních prostředků z různých zdrojů. Koncepčnost práce 

Kabinetu a transparentnost směřování prostředků ztělesněné do Koncepce 21 dávaly naději, že se potřebné prostředky 

podaří získávat a koncepci ve významné a podstatné míře postupně naplňovat. Situace je však taková, že společnost 

může z rozpočtových důvodů působit jen s velmi omezeným personálním a technickým zázemím, a proto 

v omezeném rozsahu činností. 

 Zapojení spotřebitelů do standardizace 

- Pro naplňování Koncepce 21 je pro národní úroveň zásadní zapojení expertů zastupujících spotřebitele do 

technických normalizačních komisí při České agentuře pro standardizaci (ČAS). Příklady aktivní účasti: TNK 21, 

26, 33 aj (elektro, plynová zařízení aj. – M. Živcová), 137 (výrobky pro děti – L. Dupal), 142, 144 (výbušniny, resp. 

nanotechnologie – L. Dupal), 150 (nábytek (B. Fořtová), 151 (potraviny – I. Michalová). 

- Zástupci Kabinetu a jeho zakladatele SČS jsou dále zapojeni v mnoha dalších pracovních a poradních skupinách, 

které obecně i vztah ke standardizaci (MPO/ÚNMZ, MZe, ČIA, Rada kvality ČR aj.). Zejména připomeneme nové 

zastoupení v Normalizačním výboru a v Elektrotechnickém normalizačním výboru při ČAS. 

- Kabinet se tradičně zaměřuje na podporu používání norem. Systematicky se věnuje tématu bezpečnosti dětských 

hřišť. Na půdě Státního zdravotního ústavu jsme organizovali národní konferenci na toto téma. Zaměřujeme se na 

podporu správných praktik při provozu hřišť a sportovišť, včetně používání značky kvality ‚Hřiště-sportoviště-

tělocvična – Ověřený provoz‘, jejíž je Kabinet správcem. V průběhu roku bylo přiděleno několik nových licencí na 

používání značky přijaté do programu Česká kvalita. Aktivně jsme se zapojili do připomínkování návrhů norem 

vyvíjených na evropské úrovni, tedy nikoliv až ve stádiu překladu. 

- Kabinet jako smluvní partner ČAS pro standardizační práce zajistil překlady dvou normativních dokumentů – 

CEN/CLC Pokynu 6 pro zohlednění přístupnosti v normách (předáno k vydání) a EN 17229 Fitness centra – 

Požadavky na vybavení a provoz centra – Požadavky na provoz a řízení (rozpracováno). 

- Na základě smluvních úkolů s ČAS byl připraven návrh letáku pro zviditelnění normy ISO 

17069 Přístupnost – Opatření a pomůcky pro přístupné zasedání. Dále Kabinet připravil 

překlady několika letáků ISO pro přiblížení úlohy této organizace a normalizace v různých 

oblastech života. Po řadu let zadává ČAS Kabinetu úkol zaměřený na zapojení spotřebitelů do 

ISO COPOLCO. Letos byl v jeho rámci připraven návrh pro aktualizaci adresáře ISO 

Consumer Participation Directory, zpracována část Country case studies/Czech Republic 

(UNMZ), či provedena aktualizace seznamu evropských a mezinárodních technických norem 

z navržení pro překlady aj.  

                                                 
1 http://www.top-normy.cz/temata-normalizace/01-politiky-procesy-plany/a-nase-koncepce.php  

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
http://www.top-normy.cz/temata-normalizace/01-politiky-procesy-plany/a-nase-koncepce.php
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 Šíření informací 

- Zásadní význam pro šíření informací společnosti 

mají elektronické nástroje. Kabinet udržuje a rozvíjí 

specificky orientované stránky pro oblast zapojení 

spotřebitelů do standardizace – www.top-normy.cz. 

Bohužel, muselo být pozastaveno vydávání e-

zpravodaje NORMY A SPOTŘEBITELÉ2, kterým 

jsme po řadu let výrazně k šíření informací přispívali.  

- Pro komunikaci s technickou veřejností je na stránkách otevřena sekce Normalizace a standardizace – dotazy a 

podněty3. Prostřednictvím automatizovaného formuláře se mohou zájemci na nás obrátit se svým dotazem, podnětem, 

či i stížností ve vztahu k technickým normám ohledně jejich vývoje, obsahu, používání atd. Zajímavé je, že 

předmětem zvýšeného zájmu tazatelů je bezpečnost recyklovaných povrchů dětských hřišť.  

 Mezinárodní aspekty zapojení spotřebitelů do standardizace 

- Odborné zázemí vytvořené Kabinetem umožnilo v předcházejících letech rozšíření a posílení přeshraniční 

spolupráce.  

 Na národní úrovni koordinuje Kabinet činnost pracovní skupiny pro ISO COPOLCO (Výbor pro spotřebitelskou 

politiku v ISO) s podporou ČAS4 . Mimo tento smluvní rámec působil zástupce Kabinetu několika v mezinárodních 

pracovních skupinách ISO COPOLCO. V průběhu roku 2019 ČAS zrušil toto pověření ve všech pracovních 

skupinách s výjimkou skupiny pro zapojení spotřebitelů do standardizace. Následně do ostatních pracovních 

skupin ISO COPOLCO (bezpečnost výrobků, služby, světový trh ad.) delegovala zástupce Kabinetu evropská 

organizace ANEC. V listopadu se tak český zástupce mohl účastnit zasedání několika pracovních skupin v Ženevě. 

 Ředitel společnosti je členem ANEC (Hlas evropských spotřebitelů ve 

standardizaci). V průběhu roku 2019 byla nominace za ČR potvrzena na 

další 4-leté období všemi spotřebitelskými organizacemi zapojenými do 

Spotřebitelského poradního výboru při MPO. Průběžná spolupráce s ANEC 

zahrnuje desítky konkrétních položek při přípravě stanovisek a připomínek. 

Zástupci SČS/Kabinetu jsou aktivně zapojeni do práce několika pracovních 

skupin ANEC. Ředitel společnosti je navíc členem řídicího výboru ANEC (Steering Committee). 

  V září se konala na pozvání Kabinetu a 

Sdružení českých spotřebitelů návštěva 

nového prezidenta ANEC v ČR (Dermott 

Jewell, Irsko). Stalo se tak při příležitosti 

konání národní konference pro 

bezpečnost dětských hřišť. Dermott byl 

přijat na Ministerstvu průmyslu a 

obchodu a na České obchodní inspekci. 
 

 Kabinet byl zapojen do práce některých pracovních skupin CEN, CLC, ISO (se statutem TC, WG apod.) a je 

členem pracovní skupiny čas k CEN/CLC/TC 10 Výrobky spojené se spotřebou energie – Aspekty materiálové 

efektivnosti pro ekodesign. 

 Vize pro rok 2020 

- Cílem společnosti je udržení finanční stability (tedy vyrovnaného rozpočtu), ale s nezbytnou potřebou zvyšování 

zdrojů k posilování koordinační i odborné práce Kabinetu, jako hlavního nevládního subjektu pro podporu zapojení 

spotřebitelů do standardizace v ČR. 

Východiskem pro to je výše vícekrát citovaná Koncepce 21, dosud naplňovaná jen omezeně. Kabinet je při tom za 

polovinou její časové „funkčnosti“. 

4. Partnerství, personální zajištění 

- Programový výbor Kabinetu napomáhá vytvářet a definovat priority společnosti. Je stálým odborným poradním 

orgánem statutárního orgánu. Je tvořen zástupci vybraných partnerů společnosti, což jsou zástupci spotřebitelů, 

                                                 
2 http://www.top-normy.cz/publikace.php  
3 http://www.top-normy.cz/uvodni-stranka/dotazy-podnety.php  
4 http://www.top-normy.cz/iso-copolco/koordinace-zapojeni.php  

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
http://www.top-normy.cz/
http://www.anec.eu/about-anec/who-we-are
http://www.top-normy.cz/publikace.php
http://www.top-normy.cz/uvodni-stranka/dotazy-podnety.php
http://www.top-normy.cz/iso-copolco/koordinace-zapojeni.php
https://anec.us11.list-manage.com/track/click?u=1ec6bfd908eb461aefcb8c558&id=8828abdb23&e=c66c3a03fb
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České agentury pro standardizaci, Českého institutu pro akreditaci, České společnosti pro technickou normalizaci, 

Eurolab.cz, organizací osob se zdravotním postižením a dalších zainteresovaných stran. Výbor je zároveň platformou 

pro působení pracovní skupiny pro národní koordinaci ISO COPOLCO. V roce 2019 se konala dvě zasedání 

programového výboru. 

- SČS v minulých letech uzavřelo několik partnerských dohod o spolupráci, v nichž je Kabinet akceptován jako 

koordinační centrum pro všechny oblasti zapojení do standardizace. Těmito partnery jsou Národní rada pro osoby se 

zdravotním postižením, Nezávislá asociace nevidomých a slabozrakých, Svaz důchodců ČR, ale také Asociace 

malých a středních podniků a živnostníků ČR. Takto nabytá kredibilita Kabinetu je důležitým východiskem pro 

aktuální i další vývoj zapojování spotřebitelů a dalších zainteresovaných stran a skupin do standardizace. 

- Kabinet je členem Hospodářské komory ČR, jejímž prostřednictvím uplatňuje připomínky k připravované legislativě 

či vládním politikám a účastní se aktivně práce Sekce kvality Hospodářské komory ČR. 

- Kabinet má nyní jen jednoho zaměstnance na částečný úvazek. Spolupracuje s několika externími experty. Ředitelem 

společnosti je Libor Dupal. 

5. Hospodaření společnosti v r. 2019 

- Z důvodu velmi omezeného rozpočtu byla pro rok 2019 přijata významná úsporná opatření, s cílem dosáhnout v roce 

2019 vyrovnaného rozpočtu. Tento záměr se podařilo naplnit. Pro srovnání se připomíná, že v roce 2018 činily 

náklady společnosti 1.301 tis Kč a zdroje 951 tis Kč (tedy s hospodářským výsledkem -350 tis Kč). 

FINANČNÍ UZÁVĚRKA KABINETU PRO STANDARDIZACI, o.p.s. ZA ROK 2019 

(výtah) 
 

Položka Částka tis Kč 

Náklady 

z toho: 
736 

Spotřebované nákupy (materiál) 40 

Služby reprezentace 6 

Služby celkem (hlavní) 552 

Osobní náklady vč. odvodů zaměstnavatele celkem (hlavní) 138 

Ostatní náklady celkem (daně a poplatky) 0 

Celkové příjmy (výnosy) 

 z toho: 
746 

Tržby za vlastní výkony (hlavní) 746 

Výnosy ostatní (hlavní) 0 

Přijaté příspěvky a dary 0 

 Provozní dotace, čerpání   0 

Provozní výsledek hospodaření před zdaněním  
 

10 
 

 Spotřeba se týkala osobních nákladů (138 tis Kč) a provozních nákladů (156 tis Kč), v ostatním vycházela 

z kontraktů na služby na realizaci projektů. 

 Zdroje pocházely ze smluv na realizaci projektu bezpečné hřiště (provádění auditů) – ve výši cca 400 tis Kč, úkolů 

pro ČAS (290 tis), a v malé míře např. ze Sdružení českých spotřebitelů. 

6. Poděkování 

Naše společnost děkuje všem partnerům za spolupráci a podporu v roce 2019 a těšíme se na příští.  

Ing. Jiří Molák, předseda správní rady 

Ing. Libor Dupal, ředitel společnosti 

Ředitel – statutární orgán společnosti – děkuje členům správní rady, dozorčí rady a programového 

výboru Kabinetu za podporu a spolupráci; jejich činnost v těchto orgánech je dobrovolná a nezištná. 

Ing. Libor Dupal, ředitel společnosti 

 

Zpracoval Ing. Libor Dupal, ředitel společnosti, v. r. 

Schváleno Správní radou společnosti v Praze ke dni 30. 1. 2020, Ing. Jiří Molák, předseda správní rady, v. r. 
 

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/

