
Spravedlnost 
a spotřebitelé

Polohovatelné kolébky  
a dětské houpačky

Projekty Koordinované činnosti pro bezpečnost výrobků (CASP) umožňují všem orgánům dozoru nad 
trhem ze zemí Evropské unie (EU) / Evropského hospodářského prostoru (EHP) spolupracovat při 
posilování bezpečnosti výrobků uváděných na jednotný evropský trh. 

Tato činnost se zaměřila na dvě kategorie výrobků 
pro péči o děti, z nichž byly odebrány vzorky a které 
byly testovány podle obecně uznávaných kritérií 
v akreditované evropské laboratoři.

Rozsah výrobků

Testování a výsledky

9 výrobků bylo nahlášeno 
pomocí systému Safety Gate.

Výsledky kontrol upozornění, značení 
a pokynů - 46% neuspělo

Celkem bylo testováno 105 výrobků
68 polohovatelných kolébek
37 dětských houpaček.

POLOHOVATELNÉ KOLÉBKY DĚTSKÉ HOUPAČKY
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Klíčová doporučení

Stahování z trhu. Pamatujte na své povinnosti vyplývající z platných 
právních předpisů.

Zúčastněné orgány dozoru nad trhem 
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Belgie  
Federální veřejná služba 
pro hospodářství – 
Generální ředitelství pro 
kvalitu a bezpečnost

Bulharsko  
Komise pro ochranu 
spotřebitelů

Česko  
Česká obchodní inspekce

Dánsko  
Dánský úřad pro bezpečné 
technologie

Francie  
Generální ředitelství pro 
souběh, spotřebu 
a potlačování podvodů 
 
Generální ředitelství cel 
a nepřímých daní

Chorvatsko 
Státní inspekce

Irsko  
Komise pro hospodářskou 
soutěž a ochranu 
spotřebitele

Island  
Bytový a stavební úřad

Kypr  
Služba ochrany 
spotřebitele

Litva  
Státní úřad pro ochranu 
práv spotřebitelů

Malta  
Maltský úřad pro 
hospodářskou soutěž 
a ochranu spotřebitele

Portugalsko 
Generální ředitelství pro 
spotřebitele 

Rakousko  
Spolkové ministerstvo 
sociálních věcí, 
zdravotnictví, péče 
a ochrany spotřebitele, 
oddělení III/A/2 – 
Bezpečnost výrobků

Hlavní kritéria testování  
Plány testování zahrnovaly chemické i mechanické zkoušky (na 
základě požadavků normy EN 12790:2009 pro polohovatelné 
kolébky a normy EN 16232:2013 + A1:2018 pro dětské houpačky). 
Elektrická bezpečnost byla z rozsahu činnosti vyloučena.

Kromě laboratorních testů kontrolovaly orgány dozoru nad 
trhem také přiložená varování, označení a pokyny ve svých 
jazycích. Technický odborník připravil kontrolní seznam s hlavními 
požadavky, aby poskytl orgánům dohledu nad členskými státy 
další pokyny.

• Jasně informujte spotřebitele o tom, jakým způsobem by měli 
zakoupené výrobky registrovat, aby obdrželi informace 

 o případném stažení z trhu. 
• Upozornění o stažení výrobku z trhu musí být jasné 
 a přístupné a vždy musí uvádět nebezpečí, které výrobek 

představuje. 
• Pravidelně sledujte dopady stažení výrobku z trhu a podle 

toho upravujte strategii.

• Přijměte veškerá nezbytná opatření, aby výrobky plně vyhovovaly 
požadavkům směrnice o obecné bezpečnosti výrobků. 

• Normy EN 12790 pro polohovací kolébky a EN 16232 pro dětské 
houpačky poskytují spolehlivá technická řešení, kterými se výrobci 
mohou řídit při návrhu a výrobě výrobku, aby prokázali splnění 
závazných právních požadavků. 

• Návody dodávané s výrobky by měly být správné, jasně 
vyobrazené a přeložené do národních jazyků země prodeje. 

Více informací na


