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Zápis ze  

17. ZASEDÁNÍ PROGRAMOVÉHO VÝBORU  

KABINETU PRO STANDARDIZACI O.P.S., 

(společně s jednáním pracovní skupiny pro ISO COPOLCO) 
 

Místo: sídlo Kabinetu pro standardizaci, Pod Altánem 99/103, Praha 10, 100 00 -  (mapky a 

spojení Zde). 

Datum a čas: Pátek, 9. 3. 2018, 9:30 hod 

Rozesláno:  

petrbrynda@gmail.com; p.mamula@volny.cz; zemanovaa@cai.cz; ruzickaj@cai.cz; novak@regio.cz; 

jarda.prachar@volny.cz; safarik@tzus.cz; avaz.dc@seznam.cz; sos.zl@volny.cz; d.lanzova@nrzp.cz; 

sotkvo@volny.cz; Pekova@agentura-cas.cz; byrtusova@regio.cz, vesely@agentura-cas.cz , vovesvaclav@gmail.com, 

vodicka@regio.cz, buresova@regio.cz 

 

PROGRAM 

1. Zahájení, schválení agendy zasedání 

2. Úkoly a doporučení z minulého zasedání  

3. Výroční zpráva Kabinetu za rok 2017  

4. Informace o nové struktuře k zajištění tvorby norem – Agentura ČAS 

5. Informace o zajištění aktivit v r. 2018, finanční zdroje 

5.1. Koncepce zapojení českých spotřebitelů do TN 2017-21 

5.2. Podporované úkoly (ČAS, MPO, Rada kvality ad.) 

5.3. Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ 

5.4. Ostatní 

6. Informace ve vztahu k ISO COPOLCO v r. 2018 

7. Různé, diskuze 

Průběh zasedání 

1. Zahájení 

Zasedání Programového výboru (PV) zahájil a řídil předseda PV, Petr Mamula.  

Ověřil účast, dle prezenční listiny. 

V sídle Kabinetu účastníky zasedání přivítal ředitel Kabinetu L. Dupal (L. D.). 

Program zasedání byl schválen bez připomínek. 

2. Kontrola úkolů a doporučení z minulého zasedání. 

- Zástupkyně ÚNMZ navrhla, aby bylo se zástupkyní ČIA projednáno, zda je, nebo není třeba 

zavést ISO/IEC TR 17028 Posuzování shody – Směrnice pro certifikační schémata služeb a 

příklady jako TNI. 

Plnění: splněno, odpověď z ČIA: 

http://www.top-normy.cz/
mailto:normy@regio.cz
http://www.konzument.cz/users/files/kontakty/mapa-a-popis-spojeni.pdf
mailto:petrbrynda@gmail.com;%20p.mamula@volny.cz
mailto:zemanovaa@cai.cz
mailto:avaz.dc@seznam.cz;%20sos.zl@volny.cz;%20d.lanzova@nrzp.cz
mailto:sotkvo@volny.cz
mailto:@agentura-cas.cz
mailto:byrtusova@regio.cz
mailto:vesely@agentura-cas.cz
mailto:vovesvaclav@gmail.com
mailto:vodicka@regio.cz
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Otázka zavedení mezinárodní technické zprávy ISO/IEC TR 17028:2017 byla již na ČIA i 

se zástupci ÚNMZ/ČAS prodiskutována a budeme u České agentury pro standardizaci 

iniciovat zavedení tohoto dokumentu převzetím originálu jako TNI. 

- Doporučeno (všeobecně) distribuovat publikaci ke Koncepci 21 na různých platformách. 

Plnění: Průběžně plněno, děje se tak na tuzemských i zahraničních akcích. 

3. Výroční zpráva (VZ) Kabinetu za rok 2017  

- L.D. uvedl obsah VZ včetně finančního výsledku roku 

o Koncepce pro zapojení českých spotřebitelů do technické normalizace 2017-21 

(Koncepce 21); 

o Zapojení spotřebitelů do standardizace - příklady;  

o Šíření informací – příklady;   

o Mezinárodní zapojení – podrobný podklad přiložen k minulému zápisu;  

o Hospodaření společnosti v r. 2017 ve schodku 

- Z diskuze k aktivitám Kabinetu v uplynulém roce 

o Podrobná informace byla předmětem minulého zasedání, včetně rekapitulace úkolů 

podpořených ÚNMZ, případně RK. 

o Značka kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ - podána 

aktuální informace  - Aplikace mapy, Obchodní centrum Černý Most, E žurnál. 

4. Informace o nové struktuře k zajištění tvorby norem – Agentura ČAS 

- SDĚLENÍ ÚNMZ o zřízení České agentury pro standardizaci - ČAS: V souladu s 

ustanovením § 5 odst. 4 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 

znění pozdějších předpisů, ÚNMZ oznamuje s účinností od 1. 10. 2017 zřízení České 

agentury pro standardizaci jako státní příspěvkové organizace se sídlem v Praze. 

- Doplňující informace Ing Peková  

o Národním normalizačním orgánem (členem CEN, CENELEC, ISO a IEC) je i 

nadále ÚNMZ.  

o Oznámení o vydání ČSN, o zahájení zpracování návrhů českých technických 

norem, o veřejném projednání návrhů evropských norem apod. se nadále budou 

uveřejňovat ve Věstníku ÚNMZ.  

o Technické normalizační komise (TNK) mají nadále stejný Statut a jednací řád, ale 

nově jsou poradními orgány ČAS (nikoliv poradními orgány ÚNMZ).  

o Na webových stránkách ČAS http://www.agentura-cas.cz/ je k dispozici Zřizovací 

listina České agentury pro standardizaci o.p.s. 

- Doplňující informace Ing. Šafařík-Pštrosz 

o Nová strategie pro technickou normalizaci/ strategii je v počáteční fázi, příprava 

struktury ve správní radě ČAS. 

http://www.top-normy.cz/
mailto:normy@regio.cz
http://www.agentura-cas.cz/
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- S ohledem na informaci o přípravě strategie pro standardizaci Kabinet připraví předběžný 

návrh části o zapojení spotřebitelů. 

5. Informace o zajištění aktivit v r. 2018, finanční zdroje 

5.1. Koncepce zapojení českých spotřebitelů do TN 2017-21 

o Kroky k formalizaci vztahů v rámci nových struktur české technické normalizace – 

příspěvkovou organizací pod UNMZ - Českou agenturou pro standardizaci – ČAS. 

Příprava rámcové smlouvy pro spolupráci mezi SČS/KaStan a ČAS. 

o Mezinárodní spolupráce 

Východiskem pro spolupráci je Koncepce 21. Konkrétní oblasti spolupráce 

 ANEC (General Assembly, Steering Committee, několik pracovních skupin); 

 ISO COPOLCO – pracovní skupina WG 3 pro zapojení spotřebitelů do 

standardizace a pro vzdělávání v normalizaci; přiměřené zapojení i do dalších PS 

ISO COPOLCO (např. „služby“, „bezpečnost výrobků“). 

 Pracovní skupiny CEN, CLC, ISO (TC, WG apod.): seznam smluvně 

zabezpečených TC/SC prostřednictvím KaStan 

 ISO/PC 245 Cross-border trade of second-hands goods  

 ISO/ PC 294  Guidance on unit pricing  

 ISO/ PC 303 Consumer warranties 

 ISO/ PC 311 Vulnerable Consumers  

 Dále - KaStan je členem pracovní skupiny ČAS k CEN/CLC/JTC 10 Výrobky 

spojené se spotřebou energie – Aspekty materiálové efektivnosti pro ekodesign. 

 Předpoklad dalšího zapojení formou připomínek k novým či revidovaným 

pokynům  

 ISO/IEC CD Guide 76 týkající se tvorby norem pro služby s ohledem na 

potřeby spotřebitelů 

 ISO/IEC Guide 14 (Informace pro spotřebitele na výrobcích) 

 ISO/IEC Guide 41 (Packaging — Recommendations for addressing consumer 

needs) 

Aj. 

5.2. Podporované úkoly, dotace, dary … 

Agentura ČAS 

o Plán TN – podány plánovací listy na 5 úkolů 

o Program rozvoje technické normalizace (PRTN) - výzva do 31. 3. 

MPO 

o ZPC ANEC (omezeně) 

http://www.top-normy.cz/
mailto:normy@regio.cz
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o Publikace se zaměřením na podporu normalizace (2, jen e-formát). 

Rada kvality  

o Podány 3 žádosti ze tří odborných sekcí; velmi nejasná situace podmínek podpor a 

další spolupráce; jeví se podpora jen na nájmy konferenčních prostor. 

5.3. Správa značky kvality „Hřiště-sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“ 

o Kroky ke zviditelnění 

o Nejasná podpora RK ČR programu (předání cen – galavečer) 

6. Informace ve vztahu k ISO COPOLCO v r. 2018 

o Výstupy roku 2017 vystaveny Zde1. 

o Plenární zasedání ISO COPOLCO včetně paralelních akcích se letos koná v květnu 

v Indonésii (Bali). Účast ze strany Kabinetu (a pravděpodobně ani ÚNMZ/ČAS) 

nebude zajišťována. 

o Žádost o podporu je připravována v rámci výzvy agentury ČAS (viz výše), pojetí 

rozsahu je upřesňováno (zvažován širší - komplexnější rozsah koordinace zapojení 

spotřebitelů – i evropskou úroveň – např. evropské rámce pro standardizaci, ANEC, 

atd.).  

7. Různé, diskuze 

o Připomenut nový nástroj elektronické komunikace s různými zájmovými skupinami o 

normách - nová sekce Poradenství/konzultace pro zainteresované strany byla zavedena 

na www.top-normy.cz adrese Zde2.  

o Navázáno (z minulých zasedání) na diskuzi k tématu „dvojí kvality“ potravin aj. 

výrobků prodávaných v řetězcích u nás a za hranicemi. Podána aktuální informace o 

zapojení SČS/KaStan - dne 15. 11. se na Těšnově konala tisková konference SČS, dne 

15. 2. se rovněž na Těšnově konal kulatý stůl s komisařkou V. Jourovou k tématu. 

Akci pro komisařku organizovalo SČS ve spolupráci s KaStan. 

o Zástupkyně ČAS informovala, že v systému „Veřejné připomínkování návrhů 

technických norem“ na webu ČAS (i ÚNMZ) http://drafts.unmz.cz/ již bude možné 

připomínkovat i návhy prEN ISO (nikoliv jen prEN, jak tomu bylo dosud). 

o V současné době probíhá veřejné připomínkování návrhů mimo jiné těchto norem, 

které jsou důležité pro spotřebitele: 

 prEN 17229:2018 Fitness centres – Requirements for centre amenities and 

operation – Part 1: Operational and managerial requirements (připomínky do 

10. 4.) 

                                                 
1 http://www.top-normy.cz/temata-normalizace/01-politiky-procesy-plany/e-ii-koordinace-copolco.php  
2 http://www.top-normy.cz/uvodni-stranka/dotazy-podnety.php  

http://www.top-normy.cz/
mailto:normy@regio.cz
http://www.top-normy.cz/temata-normalizace/01-politiky-procesy-plany/e-ii-koordinace-copolco.php
http://www.top-normy.cz/uvodni-stranka/dotazy-podnety.php
http://drafts.unmz.cz/
http://www.top-normy.cz/temata-normalizace/01-politiky-procesy-plany/e-ii-koordinace-copolco.php
http://www.top-normy.cz/uvodni-stranka/dotazy-podnety.php
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 - prEN 17232:2018 Water play equipement and features – Safety 

requirements, test methods and operational requirements (připomínky do 17. 

4.) 

o Zástupkyně ČAS informovala, že práce na návrzích norem v technické komisi 

CEN/CLC/JTC 10 Výrobky spojené se spotřebou energie – Aspekty materálové 

efektivnosti pro ekodesign se oproti původnímu časovému návrhu zpozdí, a to 

z důvodu složitosti problematiky a kvůli tomu, že s normalizací této oblasti zatím 

nejsou téměř žádné zkušenosti. 

o Termín příštího zasedání: pátek 26. 10. 2018 (dopoledne); v případě aktuální potřeby 

bude se členy dojednán dřívější termín.  

Zapsal: 

Ing. Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. 

Schválil:        

Ing. Petr Mamula, v.r., předseda programového výboru Kabinetu pro standardizaci, o.p.s. 

 

Přílohy: - 

 

V Praze dne 2018-03-09 

 

 

 

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

