
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 čtyři kategorie osobních 
ochranných prostředků (OOP). Vzorky těchto 
výrobků byly odebrány a testovány podle společně 
dohodnutých kritérií v evropské laboratoři vybrané 
zúčastněnými orgány dozoru nad trhem.

Rozsah výrobků

Testování a výsledky

3 výrobky nahlášeny pomocí systému 
Safety Gate.

69%  
splnilo 

požadavky

31%  
nesplnilo 
požadavky

Celkem bylo testováno 131 výrobků:
70 přileb pro jízdu na kole, skateboardu a kolečkových bruslích
2 dětské přilby pro volnočasové aktivity
41 příslušenství pro zvýšení viditelnosti s LED světly a bez nich
18 kusů oděvů pro zvýšení viditelnosti

PŘILBY PRO CYKLISTY 
A UŽIVATELE 

SKATEBOARDŮ NEBO 
KOLEČKOVÝCH BRUSLÍ 
(PRO DOSPĚLÉ I DĚTI)

DĚTSKÉ PŘILBY 
PRO VOLNOČASOVÉ 

AKTIVITY V PROSTŘEDÍ 
S PROKÁZANÝM RIZIKEM 

PORANĚNÍ HLAVY 
V KOMBINACI S RIZIKEM 

UŠKRCENÍ

PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO 
ZVÝŠENÍ VIDITELNOSTI 

S LED SVĚTLY A BEZ NICH

OBLEČENÍ PRO ZVÝŠENÍ 
VIDITELNOSTI PRO 

NEPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Výsledky podle jednotlivých článků: EN 1078:2012+A1:2021 

4.4 Schopnost tlumit nárazy
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Zkoušky nárazu z boku / překlopení

Výsledky podle jednotlivých článků – Přilby pro cyklisty a uživatele skateboardů nebo kolečkových bruslí
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Zúčastněné orgány dozoru nad trhem Belgie  
Federální veřejná služba 
pro hospodářství – 
Generální ředitelství pro 
kvalitu a bezpečnost

Česko  
Česká obchodní inspekce

Finsko  
Finská agentura pro 
bezpečnost a chemické 
látky

Chorvatsko  
Státní inspekce

Island  
Bytový a stavební úřad

Kypr 
Odbor inspekce práce

Litva  
Státní úřad pro ochranu 
práv spotřebitelů

Německo  
Místní samospráva 
Düsseldorfu

Vláda Horního Bavorska - 
Obchodní inspekce

Norsko  
Norské ředitelství pro 
civilní ochranu

Hlavní kritéria testování  
• Evropská norma (EN) 1078:2012+A1:2021 – Přilby pro cyklisty 

a uživatele skateboardů nebo kolečkových bruslí;

• EN 1080:2013 – Dětské přilby pro rekreační aktivity v prostředí 
s prokázaným rizikem poranění hlavy v kombinaci s rizikem 
uškrcení;

• EN 13356:2001 – Příslušenství pro zvýšení viditelnosti pro 
neprofesionální použití;

• EN 1150:1999 – Oděvy pro zvýšení viditelnosti pro 
neprofesionální použití.

Klíčová doporučení

Prohlášení o shodě musí být 
k dispozici pro každou položku 
OOP. 

Zkontrolujte, zda vaše 
výrobky nejsou padělané. 

Stahování z trhu.  

• Jako zodpovědný podnikatel byste měli 
věnovat potřebný čas ověření, zda vámi 
dodávané výrobky nejsou padělané. 

• Musíte zkontrolovat označení 
 a prohlášení o shodě a ověřit, zda 

splňují evropské bezpečnostní 
požadavky na výrobek. 

• Osobní ochranné prostředky musí 
být označeny značkou CE. Značka 
CE označuje, že byl proveden postup 
přezkoušení typu EU a že výrobek 
splňuje základní požadavky na ochranu 
zdraví a bezpečnost. 

• Kromě toho by měly být všechny 
osobní ochranné prostředky označeny 
názvem a adresou výrobce, typem, 
modelem nebo sériovým číslem 

 a číslem šarže, aby mohly být řádně 
identifikovány.

• Jasně informujte spotřebitele o tom, 
jakým způsobem mají registrovat 
zakoupené výrobky, 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. 

• Všechny osobní ochranné prostředky 
musí splňovat základní požadavky 
na ochranu zdraví a bezpečnost 
stanovené v nařízení o osobních 
ochranných prostředcích (musí být 
testovány podle harmonizované 
normy, která odpovídá účelu použití 
deklarovanému výrobcem). 

• V případě potřeby jsou k dispozici 
pokyny Komise a orgánů dozoru nad 
trhem.

Více informací na


