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(e-mail. Přepis) 

 

 

Vážená paní poslankyně Evropského parlamentu, 

Jménem Sdružení český spotřebitelů, z.ú. se na Vás obracíme ve věci návrhu zprávy o dvojí kvalitě 

výrobků na jednotném trhu (2018/2008(INI), z 27.2.2018, jejíž jste zpracovatelkou a zpravodajkou 

za IMCO. 

 

Velmi děkujeme za Vaše mnohaleté iniciativy v této věci, i za přístup k provedení citovaného 

návrhu zprávy. 

V rámci připomínkování tohoto dokumentu si dovolujeme uplatnit následující upřesnění pro text 

zprávy: 

 
1. Ve vztahu ke tvorbě zkušebních metodik (ustanovení 4 a 5 návrhu zprávy) doporučujeme výslovně 

uvést, že východiskem pro tyto metodiky má být Pokyn ISO/IEC 46 - Srovnávací zkoušení 
spotřebních výrobků a souvisejících služeb – Obecné zásady (ISO/IEC Guide 46 - Comparative 
testing of consumer products and related services – General principles). 

2. V rámci ustanovení, např. samostatným ustanovením, doporučujeme uvést, že zásadním krokem EK 
by mělo být vymezení rámce či definování toho, co lze zařadit pod dvojí kvalitu, jak každý konkrétní 
případ posuzovat a vyhodnocovat, tedy jak co nejjednoznačněji vyhodnotit, že „brand name, 
packaging design and marketing look at a first glance are the same“ (citace ze zprávy). 
Pozn.: Na toto jsou totiž zcela subjektivní pohledy a názory, o čemž svědčí dosud provedené 
zkoušky a studie. Na jedné straně může být považován výrobek za předmět kontroly dvojí kvality 
jen zcela výjimečně. A v opačném případě mohou opatření proti dvojí kvalitě zahrnout tak široké 
výrobkové spektrum, že to povede k unifikaci a ke snižování výběru spotřebitelů.  

 

Chtěli bychom Vás informovat, že připomínky k návrhu zprávy jsme připravili rovněž pro ANEC, 

jehož jsme členem a jménem kterého je s Vámi v kontaktu Mrs. Chiara Giovanni. Věcně by mělo 

být stanovisko ANEC identické s výše uvedeným postojem SČS, text nyní prochází posouzením 

členy a o výsledku budete informována přímo ANEC. 

 

A konečně bychom Vás rádi informovali, že na základě víceletého zájmu našeho sdružení o 

problematiku dvojí kvality, nás paní komisařka V.  Jourová požádala o spolupráci, ve věci přípravy 

kulatého stolu pro její setkání s českými spotřebitelskými organizacemi a orgány dozoru nad trhem. 

Kulatý stůl se konal v únoru.   

Na něm se podařilo v podstatě sladit společný postoj, že je nyní potřeba přistoupit k řešení na 

technické úrovni, tzn. vymezit i prostřednictvím legislativy definici dvojí kvality, která je již 

nekalou praktikou, a dát tak dozorovým orgánům nejen vodítko, ale i metodiku a právní oporu, jak 

jednotlivé případy posuzovat a jak jednat s (zejména s nadnárodními) výrobci a obchodníky, jejichž 

nabídka vzbuzuje v některých případech obavy, že rozdíly mezi jednotlivými trhy (pokud jde o 

kvalitu potravinářských výrobků) opravdu činí. Tiskovou zprávu  vydanou k akci připojujeme (a též 

odkaz Zde - http://www.konzument.cz/novinky/novinka/2/668/kulaty-stul-ke-dvoji-kvalite-

potravin-s-komisarkou-v-jourovou.php#detail). 
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Vážená paní poslankyně Evropského parlamentu, děkujeme předem za pozornost, kterou budete 

našemu námětu pro doplnění zprávy věnovat, a těšíme se na příležitosti i příští spolupráce. 

 

S pozdravem,  

Mgr. Viktor Vodička, statutární ředitel SČS 

Ing. Libor Dupal, předseda správní rady SČS 

 

 
************************************ 

Ing. Libor DUPAL 

 

Předseda správní rady/ Chairman of the Board 

SDRUŽENÍ ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ, z. ú./  

CZECH CONSUMER ASSOCIATION       

DIČ: CZ00409871, IČ: 409871 

 

Ředitel (statutární orgán) / Director 

KABINET PRO STANDARDIZACI, o. p. s. /  

CABINET FOR STANDARDIZATION 

DIČ: CZ28984072, IČ: 28984072   

 

Pod Altánem 99/103; 100 00  Praha 10 – Strašnice (zde) 

tel.: +420 261263574, cell: +420 602561856 

e-mail: spotrebitel@regio.cz; normy@regio.cz; dupal@regio.cz    

www.konzument.cz; www.top-normy.cz 
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Sdružení českých spotřebitelů, z. ú. (SČS) si klade za cíl hájit oprávněné zájmy a práva spotřebitelů na vnitřním trhu EU a ČR, 

přičemž zdůrazňuje preventivní stránku ochrany zájmů spotřebitelů: „Jen poučený spotřebitel se dokáže účinně hájit“. SČS působí 

v řadě oblastí a pokrývá odbornosti ve vztahu ke kvalitě a bezpečnosti výrobků vč. potravin, technické normalizaci a standardizaci, 

kvalitě a bezpečnosti služeb vč. služeb finančního trhu aj.  

IČO 00409871, DIČ CZ00409871; sídlo Pod Altánem 99/103, 100 00 Praha 10 – Strašnice  

spotrebitel@regio.cz; www.konzument.cz  

Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) je nezávislou obecně prospěšnou společností založenou Sdružením českých 

spotřebitelů. Cílem KaStan je zvyšování bezpečnosti a kvality výrobků a služeb vytvářením a podporou funkce nástrojů zajišťujících 

účinné zapojení spotřebitelů do standardizačních procesů (technická normalizace, certifikace a posuzování shody, akreditace, dozor 

nad trhem) včetně uplatňování technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu.  

IČO 28984072, DIČ CZ28984072; sídlo Pod Altánem 99/103; 100 00 Praha 10 – Strašnice  

normy@regio.cz; www.top-normy.cz  
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