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KDO JSME ?
Sdružení českých spotřebitelů (SČS)


bylo založeno jako občanské sdružení v roce 1990 a je tak nejdéle
působící nevládní organizací v oblasti ochrany spotřebitelských zájmů u
nás. V roce 2014 se v souladu s novým občanským zákoníkem
transformovalo SČS na zapsaný ústav, což je nová právní forma pro
nevládní organizaci poskytující obecně prospěšné služby.



Misí ústavu je ochrana zájmů spotřebitelů, rozvoj a kultivace čistého
podnikatelského a konkurenčního prostředí tolerantního vůči
spotřebitelům. Zdůrazňujeme preventivní stránku ochrany zájmů
spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit.“



SČS působí v řadě oblastí – pokrývá odbornost ve vztahu ke kvalitě
a bezpečnosti výrobků včetně potravin, technické normalizaci a
standardizaci, kvalitě a bezpečnosti služeb včetně služeb finančního trhu
aj. Specifickou pozornost zaměřujeme na zvlášť zranitelné spotřebitele –
seniory, osoby se zdravotními hendikepy a děti.
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KDO JSME ?
Kabinet pro standardizaci, o. p. s., (KaStan)


je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou
Sdružením českých spotřebitelů. Cílem společnosti je zvyšování
bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou
funkce nástrojů zajišťujících účinné zapojení spotřebitelů do
standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a
posuzování shody, akreditace, dozor nad trhem), včetně uplatňování
technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního
trhu.



I v oblasti našeho působení ve standardizaci věnujeme specifickou
pozornost zvlášť zranitelným spotřebitelům – seniorům, osobám se
zdravotními hendikepy a dětem.
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SITUACE
Je provoz na hřištích bezpečný?

Přetrvává trend nárůstu počtu úrazů dětí a
mladistvých při sportu a hře
 PŘIROZENÝ

JEV

- zápal dítěte pro hru
 POCHYBENÍ

V DOHLEDU

- rodičů, pedagogů, vychovatelů, …
 POCHYBENÍ

PROVOZOVATELE

- technický stav prvků a veřejného zařízení,
nedostatky v provozování veřejného zařízení …
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SITUACE
Je provoz na hřištích bezpečný? Příklady ze života… 1)
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SITUACE
Je provoz na hřištích bezpečný? Příklady ze života… 1)

3. červen 2013; z dopisu od
pracovníka městského úřadu …
zodpovědného za bezpečnost
dětských hřišť
Je odmítnutí provádění ročních
kontrol výjimečný postoj municipalit
a jiných provozovatelů dětských
hřišť a sportovišť?
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SITUACE – PRŮZKUM



TRHU

Jak radnice zadávají kontroly dětských
hřišť a sportovišť
Říjen

2016, agentura SC&C

Data

byla sebrána kombinací CATI (250
dotazníků) a CAWI (33 dotazníků)

Cílová

skupina: Obce a města ČR v jejichž
správě je alespoň jedno dětské hřiště,
sportoviště nebo tělocvična
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SITUACE – PRŮZKUM


TRHU

Shrnutí, závěry


V cca 60% větších obcí nejsou vstupní kontroly při převzetí a hlavní
roční kontroly nezávislé.



Pouze každá třetí obec má pověřenou osobu, která je za revize
přímo zodpovědná.



Jen 1 z 10 obcí neprovádí, nebo nepožaduje revizi při převzetí
veřejného zařízení do své správy a do provozu. Ročním kontrolám se
pak věnují v nějaké formě prakticky všechny obce.


Citovaný pisatel je tedy spíše výjimkou. Pozitivní výsledek je ale
snížen problémem kvality a nezávislosti objednané služby.



Obce na jedné straně dávají jako prioritu bezpečnost prvků a celého
zařízení, ale přitom je zřejmé, že vítají bezproblémové závěry revize.



Od kontrolora vyžadují odbornost, v nějaké formě chtějí její doložení
– tato forma bývá ale velmi vágní (osvědčení z účasti na semináři…).
Zcela
je2019obcemi podceňována nezávislost inspekční služby.
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SITUACE
Je provoz na hřištích bezpečný? Příklady ze života… 2)

L. Dupal, 2019

SITUACE
Je provoz na hřištích bezpečný? Příklady ze života… 3)
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SITUACE
Je provoz na hřištích bezpečný? Příklady ze života… 4)
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SITUACE
Je provoz na hřištích bezpečný? Příklady ze života… 5)
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SITUACE
Je provoz na hřištích bezpečný? Příklady ze života… 6)
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TECHNICKÁ NORMALIZACE
Co to je technická norma?


… technické pravidlo (dokument), uznávané a schválené
pro opakované nebo stálé použití, vytvořené podle zákona
a označené jako ČSN. ČSN není obecně závazná.



Ale - v případě potřeby (např. hodnocení viny při nehodě,
úrazu) musí provozovatel veřejného zařízení prokázat, že
způsob, kterým postupoval při provozu je bezpečný. Např.
a zejména pomocí a prostřednictvím technické normy.



Norma je tedy nástrojem k prevenci úrazu dítěte za použití
aktivních prvků bezpečnosti s cílem ochránit dítě před
riziky, které není schopno samo předvídat.

Používání TN může být posíleno odkazem v právním předpisu.
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TECHNICKÁ NORMALIZACE
1.

Mezinárodní a evropské normalizační
organizace
ISO, IEC, ITU
CEN, CENELEC, ETSI

2.

Národní normalizační organizace
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví
(ÚNMZ) - Česká agentura pro standardizaci (ČAS) (státní
příspěvková organizace)

3.

Zapojení spotřebitelů do standardizace
a)

ISO COPOLCO – koordinace pro ČAS

b)

ANEC – zajišťujeme zastoupení za ČR

c)

Kabinet pro standardizaci – obecně prospěšná společnost – vývoj a
uplatňování nástrojů pro zapojování spotřebitelů do standardizace
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TECHNICKÁ NORMALIZACE
4. Vývoj v evropské normalizaci ve vztahu k
dětským hřištím a sportovištím
ČSN EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště


Část 1: Všeobecné bezpečnostní požadavky a zkušební metody



Část 2: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro houpačky



Část 3: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro skluzavky



Část 4: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro lanovky



Část 5: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolotoče



Část 6: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro kolébačky



Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz



Část 10: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro zcela
ohrazená dětská zařízení



Část 11: Další specifické bezpečnostní požadavky a zkušební metody pro prostorové
sítě

Ukončená revize 2018 – 1, 2, 3, 4, 6

Ukončená revize 2019 – 5, 7
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TECHNICKÁ NORMALIZACE
4. Vývoj v evropské normalizaci ve vztahu k
dětským hřištím a sportovištím (2)
A další nové (nově revidované) normy - 2018 a 2019:


ČSN EN 1177 Povrch dětského hřiště tlumící náraz – Stanovení kritické výšky pádu



EN 16579 Zařízení dětského hřiště - Pevné a přenosné branky - Funkčnost,
bezpečnostní požadavky a zkušební metody



ČSN EN 1069 Vodní skluzavky





Část 1: Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení



Část 2: Pokyny

ČSN EN 14960 Nafukovací herní zařízení




Část 2: Další bezpečnostní požadavky na nafukovací skákací polštáře určené k trvalé
instalaci (nafukovací trampolíny)

ČSN EN 913 Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody
zkoušení

A dále:


ČSN EN 15567 (2016) Sportovní a rekreační zařízení – Lanová centra – části 1 a 2
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TECHNICKÁ NORMALIZACE
5. Technické kontroly a technická normalizace


ČSN EN 1176 Zařízení a povrch dětského
hřiště Část 7: Pokyny pro zřizování, kontrolu,
údržbu a provoz (2019)
V procesu zavedení do soustavy ČSN



CEN TR 17207 Dětská hřiště a rekreační
areály - Požadavky na kvalitu a způsobilost
inspektorů (2017)
V procesu zavedení do soustavy ČSN, zatím v a.j.,
přislíbeno zadání překladu v r. 2020
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TECHNICKÁ NORMALIZACE
5. Technické kontroly a technická normalizace (2)


ČSN EN 1176 Zařízení a povrch dětského hřiště Část 7: Pokyny

pro zřizování, kontrolu, údržbu a provoz (2019)


Údržba - opravy, požadavky na personál
Provoz - obecné i specifické požadavky,



Inspekce - vymezení 3-stupňové inspekce,



dokumentace, opatření k bezpečnosti

specificky uvedená po-instalační inspekce,
inspekční plány
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TECHNICKÁ NORMALIZACE
5. Technické kontroly a technická normalizace (3)


CEN TR 17207 Dětská hřiště a rekreační areály -

Požadavky na kvalitu a způsobilost inspektorů), 2017








Terminologie
Požadavky na inspekce, úrovně inspekcí
 Tři stupně dle EN 1176-7, a dále:
 Inspekce prováděná po nehodě
 Dohled v polovině instalace
 Konzultace před instalací
Inspekční zpráva
Smlouva mezi inspektorem a provozovatelem
Požadavky na kvalifikaci inspektorů
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JAK POSTUPOVAT ?

Dle příručky
správné praxe!
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JAK POSTUPOVAT? LEGISLATIVNÍ


VÝCHODISKA

HERNÍ PRVKY pro dětská hřiště
 Musíte:

Mít prohlášení výrobce o shodě podložené certifikátem vydaným
třetí stranou - autorizovanou (notifikovanou) osobou); JINAK
NELZE!
 My

doporučujeme:

Vyžadovat od dodavatele více – výrobce „závěrečný protokol“, neboť
má být nedílnou součástí certifikátu; protokol obsahuje technickou
specifikaci výrobků a vyobrazení výrobků, případně i další protokoly o
provedených zkouškách; pokud to budete vyžadovat až dodatečně:
setkáte se


s průtahy



s antidatováním dosud neexistujících dokumentů



u orgánů veřejné správy se nedovoláte pomoci či nápravy

(…)
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JAK POSTUPOVAT? LEGISLATIVNÍ


VÝCHODISKA

SPORTOVNÍ PRVKY pro sportovní zařízení (tělocvičny atd.)
 Musíte

mít:

NIC; pro sportovní prvky REGULACE při uvedení na trh NEEXISTUJE;

 My

doporučujeme:

Protože uvádění na trh sportovních prvků se řídí požadavky zákona o
obecné bezpečnosti výrobků a zákon je naplněn dodržením shody s
evropskou normou, která existuje,
VYŽADUJTE od dodavatele – výrobce certifikát shody s evropskou
normou vydaný třetí stranou - autorizovanou (notifikovanou) osobou,

- ačkoliv předpisy toto prohlášení o shodě povinně nevyžadují.
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JAK POSTUPOVAT? LEGISLATIVNÍ


VÝCHODISKA

PROVOZ veřejných zařízení
 Musíte:
V některých aspektech (hygiena) naplňovat požadavky zákona o ochraně
veřejného zdraví.
V principu ale - NIC; pro provoz veřejných zařízení REGULACE
NEEXISTUJE;


 My

Kompetence ČOI : „V souvislosti s provozem dětských hřišť nemáme
žádné kompetence k dozoru, pokud si je však uměle nevytvoříme na
základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. ČOI dozoruje
uvedení výrobku na trh, nemá oprávnění k řešení sporů mezi výrobcem
a odběratelem. Jen soud.“

doporučujeme:

Dodržujte rezortní metodiky (MŠMT, MZd)

Dodržujte principy doporučení stanovené v prezentované PŘÍRUČCE (je
plně v souladu s rezortními metodikami a zejména evropskými normami).
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JAK POSTUPOVAT? REZORTNÍ



METODIKY

Rezortní metodiky pro bezpečný provoz
veřejných zařízení pro hry a sport
 metodické

informace (MŠMT ČR)

k zabezpečování provozu a údržby ve sportovních
zařízeních, dětských hřištích a tělocvičnách č. j.
24199/2007-50, vydané ve Věstníku 1 / 2008;
 metodické

doporučení (MZ-SZÚ)

k zajištění ochrany zdraví a zvýšení bezpečnosti dětí a
mládeže na dětských a sportovních hřištích i
v tělocvičnách (SZÚ č. j. CHŽP 35-112/07-10);
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JAK POSTUPOVAT? DODRŽOVÁNÍ



EN

Na čem jsou doporučení správné praxe
bezpečného provozu postavena?


Na důsledném dodržování EN - evropských
technických norem



Dodržování norem se vyplatí !
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JAK POSTUPOVAT? DODRŽOVÁNÍ

EN

1. Prvotní zásada - Model 3-stupňové kontroly
-

Průběžná vizuální kontrola;

-

Provozní kontrola - každé 1 až 3 měsíce proškoleným
zaměstnancem;

-

Pravidelná (roční) odborná technická kontrola (hlavní
kontrola).

Je důležité, aby byla stanovena konkrétní osobní odpovědnost
za zajištění třístupňového systému kontrol a za odstraňování
zjištěných závad – resp. za bezpečnostní stav hřiště a
sportoviště a jeho provozu.
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JAK POSTUPOVAT? DODRŽOVÁNÍ

EN

Pravidelná (roční) odborná technická kontrola (hlavní
kontrola)


Jako provozovatel zařízení máte certifikáty na všechny herní
prvky 

stačí to?



nepotřebujete tedy NEZÁVISLOU KONTROLU?

A) „Herní prvky pro veřejná zařízení musí být podrobeny posouzení
shody …; problémy se často vyskytují až při instalaci jednotlivých
herních prvků. Provozovatel zakoupí certifikované prvky, ale jejich
instalaci provede montážní firma, která nedodrží podmínky …
technických požadavků uvedených v návodu. Právě zde vznikají
nejčastější příčiny úrazů. Odpovědnost v tomto případě nese
provozovatel.“
Oznámení - inzerát autorizované osoby – zkušebny
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JAK POSTUPOVAT? DODRŽOVÁNÍ

EN

Pravidelná (roční) odborná technická kontrola (hlavní
kontrola)


… nepotřebujete NEZÁVISLOU KONTROLU?

B) „Dobrý den, protože jsme dnes měli kontrolu z ČOI na stav dětských
hřišť a bezpodmínečně požadují doložit roční revizi o provedení kontroly
dětských hřišť, tak se na Vás obracím s poptávkou na zajištění této
revize, či kontroly. Odolával jsem asi 10 let i hygieně, ale už to asi vážně
budeme muset udělat.“

…, stavební referent, Městský úřad …
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JAK POSTUPOVAT? DODRŽOVÁNÍ

EN

Je provoz na hřištích bezpečný? Příklady ze života… 1)
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JAK POSTUPOVAT? DODRŽOVÁNÍ

EN

Co to je NEZÁVISLÁ KONTROLA, resp. NEZÁVISLOST
osoby s odbornou způsobilostí?
Odkazujeme na přílohu 3 Příručky


Osoba se nesmí účastnit žádných činností, které mohou být ve
střetu s nezávislostí jejího úsudku a integrity prováděné kontroly.



Například se nesmí angažovat ve výrobě, dodávkách, instalaci,
nákupu, vlastnictví, užívání či údržbě předmětu kontroly.



Osoba nesmí být součástí právního subjektu, který se podílí na
návrhu, výrobě, dodávkách, instalaci, nákupu, vlastnictví, užívání
nebo údržbě předmětu kontroly.



Osoba nesmí být s takovým subjektem provázána (například
smluvními vztahy) - tj. např. zkušební či certifikační orgán.
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JAK POSTUPOVAT? DODRŽOVÁNÍ

EN



Jak zajistit nezávislou kontrolu správným
smluvním vztahem? - 2.4.3.5 Příručky



Co nejpřesněji vymezit zaměření, obsah a rozsah kontroly, …



Zajištění odborné péče, způsobilosti – (jaká je odborná
způsobilost osoby v oblasti herních a sportovních zařízení
k provedení kontroly?)



Zajištění nezávislosti provedení kontroly – Provozovatel co
nejpřesněji vymezí a ověří nezávislost osoby s odbornou
způsobilostí s přihlédnutím k příloze 3 Příručky.



Ověření pojištění ke kontrolní činnosti v oblasti herních a
sportovních zařízení



…
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JAK POSTUPOVAT? DODRŽOVÁNÍ




EN

Jak zajistit nezávislou kontrolu správným
smluvním vztahem? (2)
2.4.3.3 Příručky; Co nejpřesněji vymezit zaměření, obsah a

rozsah roční nezávislé odborné kontroly




nemusí stačit zadat poptávku či smlouvu „jen“ s odkazem na normu
(normy) ze souboru ČSN EN 1176, - např. doporučujeme vyžádat
fotodokumentaci, což je třeba specificky uvést;

2.4.3.4 Příručky; Co nejpřesněji vymezit obsah revizního

protokol o provedení roční nezávislé odborné kontroly
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JAK POSTUPOVAT? –
 Zásadní

KDE JE PROBLÉM?

nedodržování zásad správné praxe (metodiky)

 Nedokonalá

či chybějící 3-stupňová kontrola

 Neodstraňování

zjištěných závad

 „Opomenutí“

re/certifikace prvků a provedení nezávislé
kontroly po instalaci či po zásadních opravách a
rekonstrukcích

 Zajišťování

provozu v „dobré víře“

 Neodborné

nebo „ve střetů zájmů“ prováděné roční

kontroly
 Vstupní
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kontrolu provádí výrobce či dodavatel, ...

CO NABÍZÍME, CO POMŮŽE?
ZNAČKA KVALITY –
„Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ“

JE OVĚŘENÍM O SPLNĚNÍ PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ
NA BEZPEČNÝ PROVOZ HŘIŠTĚ

Vše na www.overenehriste.cz
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ZNAČKA PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ
ZNAČKA KVALITY
JAKO DOKLAD – osvědčení

o svědomitém provozování hřiště, v souladu s
normami a správnou praxí;
 zpřístupněná

licencí všem žadatelům, kteří chtějí
dobrovolně a zároveň spolehlivě deklarovat bezpečnost
provozu veřejného hřiště určeného pro děti a mládež;

 ověřená

a posléze průběžně ověřovaná kvalita a
bezpečnost provozu třetí nezávislou stranou;

 audity

plně nahrazují roční odborné technické kontroly.
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Proč značce důvěřovat? (1)
 podložená

ověřenou a posléze průběžně ověřovanou
kvalitou a bezpečností provozu třetí nezávislou stranou;

 audit

provádí certifikovaný nezávislý technik určený
vlastníkem značky; systém je spravovaný Českou
společností pro jakost a je akreditovaný Českým
institutem pro akreditaci;

 součástí

auditu hřiště a sportoviště je certifikace
akreditovaným certifikačním orgánem;
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Proč značce důvěřovat? (2)
 ověřeno,

prokázáno a certifikováno splnění požadavků
souvisejících právních předpisů a technických norem, …
ověření jednotlivých prvků i hřiště jako celku, nezávisle
na zainteresovaných stranách;

 přijata

do prestižního programu ČESKÁ KVALITA,
zaštítěného státem v rámci Národní politiky kvality;

 vyvinutí

a zavádění s podporou, doporučeními a
záštitami řady důvěryhodných subjektů a osob.

L. Dupal, 2019

ZNAČKA PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ


Co je podmínkou pro získání licence?
 Vyplnit

a podepsat žádost;

 Podstoupit
 Odstranit

vstupní audit;

případné nedostatky zjištěné při auditu;

 Proběhne

certifikace akreditovaným certifikačním
subjektem;

 Dvoustranné

 uděluje

podepsání dohody o licenci

se na dobu neurčitou;

 provozovatel
auditů.
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se zavazuje k podstupování ročních

ZNAČKA PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ


Cena
 Odvislá

od velikosti zařízení, počtu prvků;

 Za

získání značky (vstupní audit, certifikace a další
náklady) cca 18 tis. Kč;

 Za

roční audit cca 7,5 tis. Kč.

 Zahrnuje

a nahrazuje hlavní kontrolu,

je ale komplexnější
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ZNAČKA PRO BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ
 Slavnostní

večer s Českou kvalitou, v měsíci KVALITY listopad, ve Švandovo divadle v Praze

 2017,

DDM Litoměřice
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Konsorcium pro vlastnictví a správu
značky je vlastníkem značky:


Profesní komora SOTKVO



Sdružení českých spotřebitelů (SČS)



Kabinet pro standardizaci, o. p. s.

Vše na: www.overenehriste.cz
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SEZNAM OVĚŘENÝCH HŘIŠŤ ZDE
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CO NABÍZÍME, CO POMŮŽE?
1.

ZNAČKA KVALITY – „Hřiště-sportoviště-tělocvična - OVĚŘENÝ PROVOZ“

2.

Řada dalších nástrojů a aktivit zaměřených na PROSAZOVÁNÍ ZÁJMŮ
SPOTŘEBITELŮ VE STANDARDIZACI – publikace, šíření informací, konkrétní
zapojení do procesů TN, překlady TN a jiných normalizačních dokumentů
atd. atd., viz WWW.OVERENEHRISTE.CZ

3.

Konkrétní příklad – LANOVÁ CENTRA
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CO NABÍZÍME, CO POMŮŽE?
3.

Konkrétní příklad – LANOVÁ CENTRA
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DĚKUJI ZA POZORNOST
Kontakty

SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ, Z. Ú.
KABINET PRO STANDARDIZACI, o.p.s.

Pod Altánem 99/103;
100 00 Praha 10 – Strašnice
telefon: +420 602 56 18 56

e-mail: dupal@konzument.cz
www.konzument.cz, www.overenehriste.cz
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