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TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Konference PROSAFE představuje střednědobé výsledky ze společné 
akce 2013 (JA 2013 – Joint Action 2013) 
 

Na workshopu, který se konal na začátku května ve Varšavě, PROSAFE představil výsledky 
dosažené účastníky společné akce JA2013. Dvoudenního setkání se zúčastnilo asi 35 
představitelů dozorových orgánů nad trhem a dalších stakeholderů. Tento workshop ukázal, že 
odběr vzorků a testování úspěšně probíhá ve všech pěti produktových skupinách, jimiž se akce 
zabývá. Předběžné výsledky testů ukazují, že se orgánům dozoru nad trhem podařilo v průběhu 
jejich kontrol vyselektovat nejrizikovější výrobky na trhu. 
 
Kontrolní společná dozorová akce 2013 (JA2013), která běží již téměř jeden a půl roku, je 
projekt, který sdružuje 25 orgánů z 21 evropských zemí, a to: Rakousko, Belgii, 
Bulharsko, Kypr, Českou republiku, Dánsko, Německo, Řecko, Island, Lotyšsko, Litvu, Maltu, 
Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Španělsko, Švédsko a Spojené království. 
Dále se některých z činností jako pozorovatelé, avšak mimo finanční schéma akce, účastní 
dozorové orgány z Turecka, Bosny a Hercegoviny. 
 
Dílčí výsledky z jednotlivých projektů: 
 

- Dětské postýlky a cestovní postýlky 

Celkem bylo odebráno 50 vzorků dětských postýlek, z nichž již 20 bylo otestováno v laboratoři. 

Výsledky naznačují vysokou míru neshody v testovaných vzorcích. To odpovídá správnému 

zacílení odběrů vzorků jednotlivými dozorovými orgány. V rámci testování bylo také zkoumáno, 

zda norma EN 716 (s přílohami) zajišťuje odpovídající úroveň bezpečnosti výrobků. Zkoušky 

zahrnovaly i ověření toho, zda se cestovní postýlka může složit ze spodní strany, dále dodatečné 

zkoušky pevnosti a zkouškám byly podrobeny také dětské postýlky kombinované s přebalovacím 

stolkem. Výsledky těchto prověrek se promítnou do norem  CEN. 

 

- Chemické látky v (dětském) oblečení – tohoto projektu se ČOI se neúčastnila 

Projekt se zaměřuje na chemické látky v oblečení, které jsou v kontaktu s kůží a jsou nošeny po 

delší dobu, zejména citlivou skupinou spotřebitelů (dětmi a těhotnými ženami). Zkoumanými 

chemickými látkami jsou azobarviva, kadmium, olovo, chrom VI, formaldehyd, organocín a 

ftaláty. Nebylo jednoduché zvolit správné testovací metody. Některé jsou popsány v legislativě, 

jiné v normách a některé z nich jsou vyvíjeny laboratořemi. Během projektu byly zajištěny ve 

dvou fázích vzorky více než 300 oděvů. První fáze byla zaměřena na letní oblečení, kdy bylo 

vybráno jako vzorek 153 výrobků. Druhá fáze byla určena pro zimní oblečení a bylo odebráno 

149 vzorků oblečení. Každý oděv byl podroben řadě testů v závislosti na povaze oděvu a 

chemických látek, které mohl obsahovat. Celkem bylo provedeno téměř 1 500 testů na 302 
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kusech oděvů. Výsledek potvrdil, že přibližně 11 % vzorků nevyhovělo bezpečnostním 

požadavkům. 

 

- Koloběžky 

Akce je zaměřena jak na koloběžky hračky pro malé děti, tak sportovní koloběžky používané 

staršími dětmi a dospělými k dopravě a různým trikům. Vzorkování potenciálně nevyhovujících 

koloběžek bylo rozděleno do dvou etap v důsledku sezónní povahy výrobku na trhu. V plánu je 

odebrat vzorky 68 koloběžek - 20 sportovních a 48 hraček. Odběr vzorků a testování koloběžek 

první skupiny dále probíhá.  

 

- Detektory kouře 

Akce je zaměřena na detektory nízkonákladové, běžně prodávané v obchodech pro kutily a které 

si spotřebitel sám může instalovat. Bylo odebráno 20 různých detektorů, které  

v současné době prochází testováním v akreditovaných zkušebních laboratořích. Tento postup je 

poměrně zdlouhavý, jeho součástí je test výdrže/odolnosti, který trvá několik měsíců, z toho 

důvodu zatím nejsou k dispozici výsledky zkoušek. Druhým úkolem vycházejícím z této kontrolní 

akce je přehled právních předpisů upravujících používání kouřových hlásičů  

v zúčastněných členských státech. Výsledky budou publikovány v závěrečné zprávě z projektu 

během příštího roku.  

 

- Hračky 

Tato akce se zaměřuje na mechanická a chemická rizika u hraček určených pro děti mladší 36 

měsíců. Z rozsahu akce je zřejmé, že klasifikace podle věku se stává také významným bodem  

v zájmech dozorových orgánů. Odebírání vzorků bylo ukončeno v březnu letošního roku. Bylo 

odebráno více než 600 výrobků. Hračky se podrobí těm zkouškám, u kterých se předpokládá, že 

nebudou v pořádku. Dvě stejné hračky mohou projít odlišnými zkouškami a naopak jedna hračka 

může být zkoušena na více testů. Dle plánu akce se předpokládá, že bude provedeno více než 

700 jednotlivých testů. Dosavadní výsledky ukazují, že vysoký počet hraček vykazuje riziko a 

obsahuje malé části, které dítě může vdechnout či spolknout. Pokud jde o chemické požadavky, 

přibližně 12 % testovaných hraček nevyhovělo.  

 
Upozornění! 
Výše uvedené výsledky jsou založeny na odebraných vzorcích výrobků na trzích států 
zúčastněných v kontrolní akci. Výsledky této akce představují cílené úsilí, zaměřené na 
identifikaci nebezpečných výrobků. Nejsou obrazem celého trhu. Vzorky byly testovány  
v akreditovaných laboratořích. Testy byly zaměřeny na ty bezpečnostní požadavky, které mají 
největší dopad na bezpečnost spotřebitelů. 
 
Metodické rozvojové aktivity  
Kromě akcí týkajících se specifických výrobků, se JA2013 také zaměřila na řadu dalších otázek. 
Zejména na aktivní spolupráci s Čínou, mezinárodní spolupráci, koordinaci, šíření a využívání 
výsledků všemi členskými státy, spolupráci zainteresovaných stran a i další komunikační aktivity, 
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spolupráce s dalšími organizacemi, posuzování rizik a  Continuous Improvement of Market 
Surveillance (CIMS) - Stálé zlepšování dozoru nad trhem podle implementace vzájemných 
hodnocení. Na základě těchto aktivit vznikl a byl vydán nový e-learningový modul na hračky 
vztahující se k nové směrnici o bezpečnosti hraček, který projednává a vysvětluje současné 
právní požadavky, dále představuje dvě případové studie (o chemických vlastnostech hraček a 
klasifikaci hraček podle věku dítěte), a nabízí pokyny pro inspektory pro jejich práci. Nicméně 
obsah tohoto e-learningového modulu může být přínosný i pro ostatní organizace zabývající se 
hračkami včetně obchodních podniků. Modul je volně přístupný prostřednictvím internetových 
stránek ProSafe (Www.prosafe.org). 
 
Kontakt: 
Vedoucí projektu Gunnar Wold 
Email: info@prosafe.org 
Telefon: +32 (2) 8080 996 
 
Základní informace 
Tato informace je vydávána PROSAFE a 25 zúčastněnými orgány z 21 zemí ve společné dozorové 
akci k obecné bezpečnosti výrobků 2013 - JA 2013. 
 
Akce je koordinována PROSAFE (Product Safety Forum of Europe), neziskovou organizací, která 
sdružuje orgány dozoru nad trhem z celé Evropy a celého světa. Více informací najdete na 
www.prosafe.org. Na těchto stránkách se můžete dozvědět další informace o společné akci 
JA2013, stejně jako i další společné akce koordinované PROSAFE, pod odkazem "Projects" 
v levém sloupci menu. 
 
Prohlášení 
Tento informační leták PROSAFE vychází ze společné dozorové akce k obecné bezpečnosti 
výrobků 2013 - JA 2013, který obdržel finanční prostředky z Evropské unie v rámci programu 
"Programme of Community Action in the field of Consumer Policy (2007-2013)".  
Leták odráží pouze názory autora. Agentura Consumers, Health and Food Executive Agency 
(Chafea) neodpovídá za případné jakékoliv další zpracování. 

http://www.prosafe.org/

