
SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ / CZECH CONSUMERS ASSOCIATION 
 

pod patronací 
 

PODVÝBORU POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU  
PRO OBCHOD, OCHRANU SPOTŘEBITELE A OCHRANU TRHU 

 
ve spolupráci s Agenturou hospodářské soudržnosti a zaměstnanosti (HOSOZ) Praha 

 
pořádají 

 
SEMINÁŘ na téma 

 

DĚTSKÁ OBUV - 
SITUACE A ŘEŠENÍ 

 
(JAK ZAJISTIT NA TRHU  

ZDRAVOTNĚ BEZPEČNOU OBUV PRO DĚTI ?) 
 
 
Posláním semináře je poskytnout poslancům, zástupcům nevládních neziskových sdružení 
(spotřebitelských organizací, občanských poraden aj.), profesních asociací, zkušebních a 
certifikačních subjektů, vládních a státních institucí a médií a jejich prostřednictvím široké 
veřejnosti informace o problematice obuvi pro děti z hlediska její zdravotní bezpečnosti. 
Diskutovány budou situace evropské a vnitrostátní legislativy a jejího uplatňování a 
vymáhání, možnosti a účinnost využití dobrovolných nástrojů, jakou jsou zejména technické 
normy, dobrovolné značky a dobrovolná certifikace a zejména návrhy a možnosti dalšího 
řešení. 

 
POZVÁNKA  

 

Seminář se koná ve ČTVRTEK 30. BŘEZNA 2006, v sále č. 205, budovy 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, Sněmovní 1, Praha 1. 

 
Registrace od 08:30 do 09:00  

Odborný program do 13:15 hod 
 

Za přípravný výbor  
Ing. Libor Dupal, předseda SČS 

 

 
Účast zdarma; potvrzení:  Michaela Klučková, info@utrin.cz, tel. +420 261262280;  

Ing. Libor Novák, spotrebitel@regio.cz,  tel. +420 261262280 

mailto:info@utrin.cz
mailto:spotrebitel@regio.cz


P R O G R A M  
9:00 – 9:15 
 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR 
Ing. Ladislav Býček, poslanec, předseda Podvýboru pro obchod, ochranu spotřebitele a 
ochranu trhu HV PSP: Úvodní slovo 

 
9:15 – 10:30 
 

Blok A Státní zájmy; legislativní prostředí, stav a vývoj; uplatňování práva 
 

Ministerstvo zdravotnictví ČR 
MUDr. Michael Vít, Ph.D., náměstek ministra, hlavní hygienik ČR (v jednání): Společenské 
aspekty a státní zájmy v dané oblasti  
Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR 
Ing. Josef Tržický, ředitel odboru ochrany spotřebitele a vnitřního trhu: Dětská obuv -
legislativní rámec a jeho vývoj 
Český obchodní inspekce  
Alice Barešová, vedoucí odd. metodiky všeobecné kontroly: Uplatňování práva v oblasti 
dětské obuvi; závěry z kontrolních akcí ČOI 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví  
Ing. Alexander Šafařík-Pštrosz, předseda: Státní zájmy - vztah povinné a dobrovolné 
certifikace  
 

(10:30-11:00 – přestávka na kávu a čaj)  
 

11:00 – 12:15 
 

Blok B  Dobrovolné nástroje k zajištění kvality a zdravotní bezpečnosti dětské obuvi 
Český normalizační institut 
Ing. Eva Štejfová, vedoucí oddělení chemie (vč. bezpečnosti výrobků pro děti): Evropská a 
národní technická normalizace v oblasti dětské obuvi 
Česká obuvnická a kožedělná asociace 
PhDr. Vlasta Mayerová, tajemnice: Dětská obuv: Dobrovolné značky a certifikace (1) 
Sdružení pro Cenu ČR za jakost 
Ing. Jaroslav Prachař, výkonný ředitel: Dětská obuv: Dobrovolné značky a certifikace (2) 
Sdružení ochrany spotřebitelů a pacientů, Hradec Králové 
Václav Krejcar, místopředseda: Dětská obuv na trhu v ČR: Výsledky úsilí Sdružení ochrany 
spotřebitelů a pacientů Hradec Králové za zdravotní nezávadnost dětské obuvi 
Institut pro testování a certifikaci, a. s.  
Ing. Miroslava Dostálová, expertka akreditované zkušebny ITC: Uvádění na trh dětské obuvi: 
Zkušenosti akreditované zkušebny  
 

12:15 – 13:15 
 

Blok D Návrhy dalších opatření a řešení, diskuse, závěr semináře 
Sdružení českých spotřebitelů  
Ing. Libor Dupal, předseda: Úvod do diskuse: prezentace studie SČS 

 Panelová diskuse účastníků 
  
13:15 – 14:00 Diskuse, občerstvení 
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