top-normy
(vydáno jen v e-formátu)

VÝZNAM „URČENÝCH“ NOREM
PRO TRH A PRO SPOTŘEBITELE ZVLÁŠTĚ
Libor DUPAL

1

VÝZNAM „URČENÝCH“ NOREM PRO TRH A PRO SPOTŘEBITELE ZVLÁŠTĚ
Ing. Libor DUPAL

Obsah
Obsah ...................................................................................................................................................... 2
PŘEDMLUVA - "Používání norem se vyplatí" ......................................................................................... 3
1.

CO JE TO TECHNICKÁ NORMA .................................................................................................... 3

1.1.

Obecně do úvodu ........................................................................................................................ 3

1.2.

Definiční vymezení technické normy ........................................................................................... 3

1.3.

K závaznosti použití norem ......................................................................................................... 4

2.

SPECIFICKÝ STATUT NOREM S NÁVAZNOSTÍ NA TECHNICKÉ PŘEDPISY ........................... 4

2.1.

Určené normy .............................................................................................................................. 4

2.2.

Harmonizované normy ................................................................................................................ 5

2.3.

„Mandátové“ normy ..................................................................................................................... 5

3.

UŽIVATELSKÁ ANALÝZA k aplikaci určených norem .................................................................... 6

3.1.

Informační systém ÚNMZ a ČAS o předpisech a normách......................................................... 6

3.2.

Vyhlašování mandátových norem ve Věstníku ........................................................................... 7

4.

Závěrem ........................................................................................................................................... 7

OBRAZOVÉ PŘÍLOHY ............................................................................................................................ 8
Obr. 1 - Struktura portálu ÚNMZ Předpisy a normy ................................................................................ 8
Obr. 2 - Aktuální seznam předpisů či výrobkových oblastí či oblastí služeb, pro které byly ÚNMZ
vyhlášeny určené normy.......................................................................................................................... 8
Obr. 3a - Náhled do databáze pro harmonizované normy podle směrnice / zákona o obecné
bezpečnosti výrobků ................................................................................................................................ 9
Obr 3b - Příklad vybrané normy harmonizované (de facto mandátové) podle obecné bezpečnosti ...... 9
Obr. 4 – Vyhlášené mandáty EK ke směrnici o obecné bezpečnosti výrobků ...................................... 10

Tato publikace byla připravena v rámci projektu Služby pro zodpovědného spotřebitele a pro korektní trh,
financovaného z neinvestiční dotace prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu ze státního rozpočtu
ČR pro rok 2018.
Z rozpočtových důvodů je publikována (v tomto prvním vydání) pouze v e-formátu, bez profesionálního
grafického zpracování. Děkujeme za pochopení.
ISBN 978-80-87719-66-4 (Sdružení českých spotřebitelů, z. ú.)

2

PŘEDMLUVA - "Používání norem se vyplatí"
To je motto našich iniciativ v oblastech kultivace trhu prostřednictvím technických norem, včetně našich
vzdělávacích aktivit zaměřených na mládež. Slogan "Používání norem se vyplatí" jsme použili i ve
videoklipech, ve kterých jsme demonstrovali důležitost technických norem pro různé oblasti našeho života
– ohledně kvality a bezpečnosti výrobků a služeb. Pro „život kolem nás“ obecně, či v konkrétních případech
pro pracovní prostředí, pro volný čas, sport či zábavu atd. (Klipy můžete shlédnout na adrese Zde1.)
Aby různé zainteresované strany na trhu technické normy správně a efektivně využívaly, musí jejich
podstatě rozumět. Standardizace sama je proces velmi náročný, technický, nesnadno uchopitelný. Různé
pojmy a termíny nejsou mnohdy „přístupné“ ani profesionálům (tzv. odborná veřejnost), natož zájemcům
z běžné veřejnosti, laikům.
Pokusíme se zde některé pojmy z oblasti technické normalizace (standardizace) vysvětlit. Vždyť „jen
poučený spotřebitel se může účinně chránit“, což je další slogan aplikovaný Sdružením českých spotřebitelů
a Kabinetem pro standardizaci. A nejen to. Pro spotřebitele je velmi důležité, aby všechny strany na trhu,
zejména malé a střední podniky, významu normalizace rozuměly a normy co nejvíce používaly.
Kvalitativní i bezpečnostní požadavky stanovené v technických normách by měly být prvotním kritériem
pro spotřebitelem očekávanou úroveň kvality a bezpečnosti výrobku či služby tam, kde nejsou upraveny
závazně v právních předpisech.
A právě některé normy mají specifický statut, který jejich používání ve vazbě na právní předpisy posiluje.
Jedná se o normy harmonizované, mandátové a určené. Zejména na určené normy, ovšem v nezbytném
kontextu norem harmonizovaných a mandátových, se v této publikaci zaměřujeme.
Ing. Libor Dupal
Programový ředitel a předseda správní rady SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ, z. ú.,
ředitel KABINETU PRO STANDARDIZACI, o. p. s.

1. CO JE TO TECHNICKÁ NORMA
1.1. Obecně do úvodu
Tvorba českých technických norem je upravena našimi zákony2, přičemž určitý rámec vymezuje i evropská
legislativa3. Tématem tvorby norem a jejich významu pro spotřebitele i trh obecně se věnujeme ve speciálně
zaměřené publikaci. Zde proto jen velmi stručně zmíníme podstatu, abychom rychle přešli k vlastnímu
námětu, specifického významu norem „určených“.
Normy4 jsou v zásadě dobrovolné (doslova: nejsou obecně závazné), byť existují různé nástroje, jak jejich
používání ve vazbě na legislativní opatření zesílit a efektivně podpořit a rozšířit. Ve výsledku platí naše
motto, na které odkazujeme již v předmluvě - "Používání norem se vyplatí", již proto, že mohou být
prostředkem k dodržování zákonů.
1.2. Definiční vymezení technické normy
Česká technická norma poskytuje pro obecné a opakované používání pravidla, směrnice nebo
charakteristiky činností nebo jejich výsledků zaměřené na dosažení optimálního stupně uspořádání ve
vymezených souvislostech. Je to dokument schválený (níže vysvětleno kým) pro opakované nebo stálé
použití a označený písmenným označením ČSN, jehož vydání bylo oznámeno ve Věstníku ÚNMZ pro
technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (v dalším obvykle ÚNMZ). Soustavu českých
technických norem tvoří
a) původní české technické normy,
b) evropské či mezinárodní normy přejaté překladem a
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http://www.top-normy.cz/uvodni-stranka/proc-normy/normy-a-mladez.php
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky (v platném znění) (Zde /Zde), resp. č. 90/2016 Sb., o posuzování
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh (v platném znění) (Zde).
3
Nařízení Evropského parlamentu a | (EU) č. 1025/2012 ze dne 25. října 2012 o evropské normalizaci, změně směrnic Rady
89/686/EHS a 93/15/EHS a směrnic Evropského parlamentu a Rady 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES,
2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES a 2009/105/ES, a kterým se ruší rozhodnutí Rady 87/95/EHS a rozhodnutí Evropského
parlamentu a Rady č. 1673/2006/ES
4
Zkratku „norma“ budeme v textu v dalším používat namísto úplného pojmu „technická norma“ popřípadě i namísto
přesného názvu „Česká technická norma“, kde ale budeme upřednostňovat zkratku ČSN
2
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c) evropské či mezinárodní normy přejaté v původním jazyce nebo přejaté schválením k přímému
používání.
Tvorbu, vydávání a distribuci norem, jejich změny a zrušení zaručuje stát. Národním normalizačním
orgánem České republiky (ve smyslu evropské legislativy) je již výše zmíněný „úřad“ - ÚNMZ, včetně
plnění povinností vyplývajících z mezinárodních smluv, kterými je Česká republika vázána, a z členství v
mezinárodních a evropských normalizačních organizacích.
ÚNMZ je zmocněn zřídit Českou agenturu pro standardizaci (ČAS) jako státní příspěvkovou organizaci k
zajišťování tvorby, vydávání a distribuce norem. Tuto svoji kompetenci ÚNMZ naplnil a agenturu založil
(ČAS funguje od počátku roku 2018).
Náklady na tvorbu norem hradí ten, kdo požaduje jejich zpracování. Náklady na tvorbu norem, především
českých technických norem přejímajících evropské normy, zpracovaných na základě požadavku
ministerstev nebo jiných ústředních správních úřadů a náklady spojené s členstvím v mezinárodních a
evropských normalizačních organizacích hradí stát.
Dalším zásadním zákonným ustanovením je, že české technické normy nebo jejich části vydané na
jakémkoliv nosiči smějí být rozmnožovány a rozšiřovány jen se souhlasem ÚNMZ.
1.3. K závaznosti použití norem
Již jsme zmínili, že normy nejsou obecně závazné. Obecnou závazností se rozumí povinnost dodržovat
normy obecně, bez jakéhokoliv omezení, tj. všemi právnickými nebo fyzickými osobami.
Povinnost postupovat při určité činnosti v souladu s normami však může vzniknout, a to různými způsoby,
především pak na základě ustanovení právního předpisu, který stanoví, že ve vztazích upravených tímto
právním předpisem je nutno dodržovat české technické normy. Odkazy na normu v právních předpisech
mohou mít z hlediska jejich síly formu odkazu výlučného (povinného) nebo indikativního.
Výlučný odkaz určuje shodu s normou, na kterou se odkazuje jako jediný způsob splnění příslušného
ustanovení daného právního předpisu. Norma tak doplňuje nekompletní právní požadavek, a stává se tak
vlastně součástí právního předpisu. Tím vzniká povinnost řídit se ustanoveními příslušné normy pro ty
subjekty, kterých se daný právní předpis týká. I když ani v tomto případu většinou nejde o obecnou
závaznost, je možno říci, že ve vztahu k plnění požadavků příslušného předpisu se odkazovaná norma nebo
její část stává závaznou.
V případě indikativního odkazu je shoda s normou jedním z možných způsobů splnění požadavků
právního předpisu. Obecný požadavek právního předpisu však může být splněn jiným způsobem. Forma
indikativního odkazu je uplatněna v § 4a zákona č. 22/1997 Sb., pokud jde o harmonizované nebo určené
normy.
Z konstatování v posledním odstavci vyplývá, že existují způsoby a kompetence k „určení“ vybraných
norem, splněním jejichž požadavků se dosáhne předpokladu splnění požadavků právního předpisu. Pokud
je takovéto určení provedeno na čistě národní (rozuměj české) úrovni, je pro takové normy zaveden termín
určené normy. Pokud se jedná o proces evropský, jedná se o harmonizované normy. A v neposlední řadě
se v dalším dotkneme i další specifické skupiny norem – „mandátových“.
2. SPECIFICKÝ STATUT NOREM S NÁVAZNOSTÍ NA TECHNICKÉ PŘEDPISY
2.1. Určené normy
Pro specifikaci technických požadavků na výrobky, vyplývajících z nařízení vlády nebo jiného příslušného
technického předpisu, může ÚNMZ po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž
působnosti se příslušná oblast týká, určit české technické normy, další technické normy nebo technické
dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické dokumenty, obsahující
podrobnější technické požadavky. Tyto normy jsou v právním předpisu uvedeny a legislativně zavedeny
jako „určené normy“.
V právních předpisech a nařízeních vlády ČR je pak na tyto normy odkazováno. Používání těchto norem
uživateli zaručuje naplnění požadavků legislativy ČR a tedy i jednodušší a kvalifikovanější uplatnění na
trhu. To je stejné, jako v případě harmonizovaných a mandátových norem (obojí viz dále), ale s podstatným
rozdílem – v případě harmonizovaných a mandátových norem splňuje výrobce/dodavatel služby nejen
požadavky národních právních předpisů, ale i předpisů evropských. Jako určené normy jsou ovšem
nezřídka vyhlašovány evropské normy, které jen nejsou stanoveny evropskými orgány jako
harmonizované.
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Aktuální seznamy určených norem se vztahují zejména k právním předpisům pro stavební výrobky
(nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění), k propojenosti evropského železničního systému
(nařízení vlády č. 133/2005 Sb. v platném znění) a konečně k nařízení vlády č. 173/1997 Sb. v platném
znění, které je balíčkem několika skupin výrobků určených pro „národní“ regulaci, nicméně určené normy
byly vyhlášeny pouze pro herní prvky určené pro veřejná dětská hřiště.
Aktuální seznam předpisů či výrobkových oblastí či oblastí služeb, pro které byly ÚNMZ vyhlášeny určené
normy, uvádíme na ukázku v příloze 1.
Seznamy určených norem jsou přehledně vedeny v aplikaci, na níž je přístup ze stránek ÚNMZ – Zde5,
resp. přímo na stránky aplikace je přístup Zde6.
2.2. Harmonizované normy
Česká technická norma se stává harmonizovanou českou technickou normou, přejímá-li plně požadavky
stanovené evropskou normou, uznanou orgány Evropského společenství jako harmonizovanou evropskou
normu (zjednodušeno). Děje se tak na základě žádosti Evropské komise za účelem uplatňování
harmonizačních právních předpisů Unie.
Pojem harmonizované normy byl v tehdejším Evropském společenství (1985) zaveden v rámci vyvíjení
„nového přístupu k technické harmonizaci a normalizaci“, jehož jedním z principů bylo (a dosud je), že
obsah právních předpisů se omezuje na „základní požadavky“ a technické detaily ponechává na evropských
harmonizovaných normách.
Pro účastníky trhu, a tedy i spotřebitele, je podstatné, že výrobky vyrobené v souladu s harmonizovanými
normami využívají předpoklad s příslušnými základními požadavky uvedenými v platných evropských
právních předpisech.. Používání harmonizovaných či jiných norem je nadále dobrovolné a výrobce může k
splnění požadavků vždy použít jiné technické specifikace.
Ve smyslu citované legislativy (2) má ÚNMZ oznamovat ve Věstníku ÚNMZ harmonizované české
technické normy (…) a též uvede český technický předpis, k němuž se tyto normy vztahují. Již několik let
tuto povinnost ÚNMZ neplní a harmonizované české technické normy ve Věstníku ÚNMZ neoznamuje.
„Právní“ existence či potvrzení statutu normy jako „české harmonizované“ na tomto aktu není závislé, jak
vyplývá z prvního odstavce tohoto článku. Uživatelé norem ovšem přicházejí o oficiální oznámení, které
ze zákona mají mít k dispozici, zejména s ohledem na identifikaci souvisejícího technického předpis.
Seznamy harmonizovaných norem jsou přehledně k dispozici prostřednictvím stránek ÚNMZ7.
2.3. „Mandátové“ normy
Zatímco termín harmonizovaná (evropská) norma je na evropské úrovni legislativně „zakotven“, pojem
mandátová norma je pouhou normalizátorskou „hantýrkou“. Každý z oboru tomu rozumí, ale v oficiálních
textech se chybějící termín nesnadno opisuje. Doporučujeme používat pojem (byť nepohodlně dlouhý)
„mandátové normy“ na podporu zákona o obecné bezpečnosti výrobků. V dalším textu budeme
samozřejmě používat zkrácené formy - mandátová norma.
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné bezpečnosti výrobků je legislativním
nástrojem k zajištění, aby výrobky uváděné na trh byly bezpečné. To, že výrobci jsou povinni uvádět na trh
pouze bezpečné výrobky, je nejpodstatnějším ustanovením předpisu. Pro usnadnění účinného a jednotného
uplatňování tohoto požadavku na obecnou bezpečnost je důležité vypracovat pro určité výrobky a rizika
evropské nezávazné normy tak, aby se mohlo předpokládat, že výrobek, který je ve shodě s národní normou
přejímající evropskou normu, tento požadavek splňuje.
Tato vymezení významně připomíná definici harmonizované normy. Takto ovšem v citované směrnici tyto
normy pojmenovány (bohužel) nejsou a nemůžeme (či nemáme) je tak tedy nazývat.
V tomto textu skutečně nelze zacházet do detailů, tak zde jen velmi stručně zmíníme, že pokud neexistují
zvláštní předpisy a nejsou k dispozici evropské normy vypracované na základě mandátů Komise nebo na
takové normy není odkaz, měla by se bezpečnost výrobků posuzovat s přihlédnutím především k národním
normám přejímajícím jakékoliv jiné odpovídající evropské nebo mezinárodní normy, k doporučením

5

http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz
http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/nehen.htm
7
http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz / https://www.nlfnorm.cz/normy/556/harmonizovane-normy-rozdelenepodle-oblasti
6
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Komise nebo k národním normám, mezinárodním normám, pravidlům správné praxe, stavu vědy a techniky
a k bezpečnosti, kterou mohou spotřebitelé rozumně očekávat.
A jak se s oříškem specifických ale úředně nepojmenovaných norem vypořádává česká legislativa?
Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů (zákon o obecné
bezpečnosti výrobků) tak činí následovně: Zahrnuje ustanovení, že pokud se bezpečnost výrobku nestanoví
podle zvláštních právních předpisů, posuzuje se podle české technické normy, která přejímá příslušnou
evropskou normu, na níž zveřejnila EK odkaz v Úředním věstníku EU a tento odkaz byl zveřejněn ve
Věstníku ÚNMZ. Specificky tedy ony normy nijak nepojmenovává, ani ty odkazované v Úředním věstníku
EU, ani ty, které má ve svém věstníku zveřejnit (formou oznámení) český úřad - ÚNMZ.
Ten tak ale nečiní. K vysvětlení toho, včetně dopadů toho se dostaneme hned v další kapitole.
3. UŽIVATELSKÁ ANALÝZA k aplikaci určených norem
3.1. Informační systém ÚNMZ a ČAS o předpisech a normách
V souvislosti s předmětem této kapitolky nejdříve připomeneme funkci aplikace ČSN online. ÚNMZ, resp.
dnes již ČAS poskytuje snadný, rychlý a cenově dostupný online přístup k českým technickým normám a
normalizačním dokumentům prostřednictvím tohoto portálu. Podrobné informace a vstup do ČSN online
naleznete na adrese Zde8. Základní informace o normách jsou dostupné zdarma na adrese Zde9.
V předcházejícím textu jsme vícekrát odkazovali na informační portál o předpisech a normách zpřístupněný
prostřednictvím webu ÚNMZ 10. Aplikace je velmi dobře a přehledně zpracována. S ohledem na zaměření
této publikace se nabízí otázka, jak se správce vyrovnává s databázovým zpracováním ve smyslu výše
popisovaného členění norem.
Práci s portálem přibližují názorně následující ukázky.
V obrazové příloze Obr. 1 uvádíme strukturu portálu ÚNMZ Předpisy a normy (zejména různé databázové
přístupy k harmonizovaným normám a k určeným normám). Je to vstupní stránka portálu
(http://www.unmz.cz/urad/informacni-portal-unmz).
V obrazové příloze Obr. 2 kopírujeme náhled na aktuální seznam předpisů či výrobkových oblastí či oblastí
služeb,
pro
které
byly
úřadem
(ÚNMZ)
vyhlášeny
určené
normy
(http://www.sgpstandard.cz/editor/unmz/?u=tech_poz/nehen.htm).
V obrazové příloze Obr. 3a je náhled do databáze pro harmonizované normy podle směrnice o obecné
bezpečnosti výrobků. De facto se jedná o mandátové normy, v databázi zahrnuté do norem
harmonizovaných
(https://www.nlfnorm.cz/normy/475/databaze-harmonizovanych-norem477?scId=&ssId=4&s=&rId=12&sgId=&cdId=&mId=&asId=&notifiedBody=&query=).
Obr 3b nabízí příklad vybrané normy harmonizované (de facto mandátové) podle obecné bezpečnosti.
A konečně, v obrazové příloze Obr. 4 nabízíme pohled na web Evropské komise s vyhlášenými mandáty
EK ke směrnici o obecné bezpečnosti výrobků. V době zpracování tohoto textu jich je vystaveno 1711, údaj
se mění.
Správce portálu samostatně vede skupinu norem určených. Pokud je ta která norma „mandátová“, je u ní
správně uvedeno, že se vztahuje ke směrnici o obecné bezpečnosti výrobků, resp. k zákonu o obecné
bezpečnosti výrobků (plus k dalším předpisům, např. k nařízení vlády 173/1997 Sb. v platném znění).
Na portále jsou zahrnuty mandátové normy v databázi norem harmonizovaných. Z logiky věci je to
správně, resp. Je to možný přístup, byť oddělená databáze by byla právně správnější. U každé položky je
připojena informace, že se de iure nejedná o harmonizovanou normu, ale o normu mandátovou.
Na rozdíl od českých harmonizovaných norem, které akt oznámení ve Věstníku ÚNMZ „nepotřebují“, u
mandátových norem tomu je ve smyslu zákona o obecné bezpečnosti výrobků naopak; Z tohoto důvodu
zde vyvstává určitý nesoulad.
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http://www.agentura-cas.cz/csn-online
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Závěrem tohoto odstavce ještě odkazujeme na další související informace k tématu vyhlašování mandátů a
souvisejících informací odkazujeme ještě na stránky CEN12, popřípadě i CENELEC13.
3.2. Vyhlašování mandátových norem ve Věstníku
Sdělení Komise v rámci provádění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2001/95/ES o obecné
bezpečnosti výrobků (Zveřejnění názvů a odkazů evropských norem v rámci směrnice) (2017/C 267/03)14
zahrnuje téměř 70 mandátových norem, v naprosté většině z portfolia CENu, splňujících podmínky
uvedené směrnice.
Tyto normy obecně nebyly ve věstníku ÚNMZ oznámeny. Spotřebitelé a další uživatelé norem na trhu
nemohou tedy vědět, že je mohou být využity za účelem presumpce, že výrobek splňuje požadavek zákona
o obecné bezpečnosti výrobků.
Ve věstníku ÚNMZ nejsou oznamovány normy harmonizované a obecně ani mandátové, oznámené
ve věstníku EU.
V případě mandátových norem jsou ve věstníku ÚNMZ oznamovány jako normy určené normy
vztahující se k herním prvkům pro dětská hřiště a některá další z tohoto oboru, a to na základě
povinné certifikace v návaznosti na nařízení vlády 173/1007 Sb. v platném znění.
Uživatelé norem mají prostřednictvím portálu Předpisy a normy informaci o všech vydaných (v EU)
mandátových normách, v rámci databáze harmonizovaných norem.
Nepřehlednou situaci a právní nejistotu by řešilo řádné uplatňování zákona o obecné bezpečnosti výrobků
v části řádného oznamování mandátových norem ve Věstníku ÚNMZ.
4. ZÁVĚREM
Normy se zvláštním statutem, totiž normy harmonizované, mandátové, či určené na národní úrovni, jsou
velmi významným nástrojem k propojování právních (technických) předpisů a technických norem.
Je to zásadní z hlediska podpory trhu s ohledem na kvalitu a výslovně bezpečnost výrobků i služeb.
Sdružení českých spotřebitelů a Kabinet pro standardizaci mají proto mezi svými prioritami podporu
užívání norem obecně a s ohledem na uvedené právě těchto specifických norem. A nejen jejich používání
ale kromě dalšího i zapojení do jejich tvorby tak, aby spotřebitelské zájmy byly v procesu a ve výsledku co
nejvíce prosazovány a zohledněny.
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https://www.cen.eu/work/areas/consumerproducts/pages/default.aspx
https://www.cenelec.eu/aboutcenelec/whatwestandfor/supportlegislation/europeanmandates.html
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http://ec.europa.eu/growth/single-market/european-standards/harmonised-standards/general-product-safety/
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OBRAZOVÉ PŘÍLOHY
Obr. 1 - Struktura portálu ÚNMZ Předpisy a normy

Obr. 2 - Aktuální seznam předpisů či výrobkových oblastí či oblastí služeb, pro které byly ÚNMZ
vyhlášeny určené normy
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Obr. 3a - Náhled do databáze pro harmonizované normy podle směrnice / zákona o obecné
bezpečnosti výrobků

Obr 3b - Příklad vybrané normy harmonizované (de facto mandátové) podle obecné bezpečnosti
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Obr. 4 – Vyhlášené mandáty EK ke směrnici o obecné bezpečnosti výrobků
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