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BEZPEČNÉ HŘIŠTĚ A SPORTOVIŠTĚ  
E-žurnál pro provozovatele veřejných dětských hřišť a sportovních zařízení  

č. 4  

Říjen 2022  
  

VÁŽENÉ DÁMY, PÁNOVÉ, DOBRÝ DEN! 

Dostává se vám „do rukou“ čtvrté vydání 

elektronického občasníku, který zaměřujeme na 

aktuální informace k bezpečnému provozu dětských 

hřišť a sportovních zařízení s důrazem na 

odpovědnost provozovatelů vyplývající z požadavků 

technických norem a právních předpisů.  

Věříme, že naším e-občasníkem můžeme oslovit 

široký okruh zájemců, zapojených do problematiky 

provozu dětských hřišť, i když edici cílíme zejména 

na držitele licence značky kvality „Hřiště-

sportoviště-tělocvična – BEZPEČNÝ PROVOZ“, 

kterým chceme napomáhat udržovat a dále rozvíjet 

povědomí o aktuálním vývoji. 

V textu tohoto vydání se zejména soustřeďujeme na 

zprostředkování jedné zásadní informace, kterou je 

výklad k nezávislosti inspekcí veřejných herních a 

sportovních zařízení pro děti a mládež. Nadále se 

totiž projevuje snaha některých výrobců prosazovat 

u provozovatelů své nabídky na provedení hlavních 

ročních inspekcí, na což musel Kabinet pro 

standardizaci reagovat. 

Ve druhé části e-občasníku věnované aktualitám se 

tentokrát omezíme hlavně na dvě události. Prvně 

zmíníme Den s Českou kvalitou, na kterém byly 

předány dvě nové značky kvality „Hřiště-

sportoviště-tělocvična – OVĚŘENÝ PROVOZ“. 

Tato značka kvality je součástí Národního programu 

Česká kvalita. 

Za významný přínos pro podporu bezpečného 

provozu dětských hřišť a sportovišť považujeme 

dokončení a vydání tiskem publikace „BEZPEČNÝ 

PROVOZ VEŘEJNÝCH HERNÍCH A SPORTOVNÍCH 

ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Pravidla praxe 

podle technických norem, nejen pro provozovatele“. 

Tato pravidla správné praxe byla vydána za 

finanční podpory České agentury pro standardizaci 

a byla zaregistrována v systému pravidel správné 

praxe Hospodářské komory ČR. 

Vaše náměty a podněty k dalšímu rozvíjení a 

zaměřování obsahu našeho žurnálu vítáme a 

předem za ně děkujeme. 

Zdeňka HOUŽVIČKOVÁ, Ing. Libor DUPAL 

Konsorcium pro vlastnictví a správu značky kvality Hřiště-

sportoviště-tělocvična – BEZPEČNÝ PROVOZ 

 

1. FUNKCE NEZÁVISLÉ INSPEKCE DĚTSKÝCH HŘIŠŤ A SPORTOVIŠŤ VČETNĚ TĚLOCVIČEN (VEŘEJNÝCH 

ZAŘÍZENÍ) VE VZTAHU OCHRANĚ TRHU 

Veřejná zařízení musí být bezpečná ve smyslu zákona o obecné bezpečnosti výrobků a další související legislativy 

a technických norem; zajištění toho  je bezprostřední součástí odpovědnosti za provozování veřejně přístupného 

zařízení.  

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
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Vzhledem k příslušným ustanovením občanského zákoníku, konkrétně § 2894 a násl., je to provozovatel či 

vlastník zařízení, kdo odpovídá tzv. generálně; v drtivé většině případů je to obec či jí zřizované organizace, např. 

u školských subjektů tedy statutární zástupci škol a školských zařízení, apod.  

Neoddělitelnou součástí správného a bezpečného provozu veřejného zařízení je zajišťování a provádění 

nezávislých kontrol (inspekce po instalaci, hlavní roční inspekce). 

Nadále se totiž projevuje, či i stupňuje snaha některých výrobců prosazovat u provozovatelů své nabídky na 

provedení či provádění těchto inspekcí. S problémem se na nás – Kabinet pro standardizaci, o. p. s. (KaStan) 

obrátilo několik provozovatelů, ale i samotných výrobců, kteří s takovýmto přístupem k věci vyjádřili zásadní 

nesouhlas. Kabinet připravil nezávislé stanovisko, které podporuje nesouhlas s tímto trendem, a svůj postoj 

v něm podrobně dokládáme a vysvětlujeme, včetně citátů z postojů provozovatelů a výrobců. 

Souhrn: 

Praktika výrobců veřejných herních a sportovních zařízení, kteří nabízejí též služby poskytování inspekcí 

veřejných zařízení obecně,  vede k paradoxním situacím, kdy takovíto výrobci fakticky kontrolují produkty 

svých konkurentů. Takto se dostávají do styku s technickou dokumentací, certifikáty a dalšími interními 

doklady uchovávanými provozovatelem k danému veřejnému zařízení a jednotlivým herním či sportovním 

prvkům, ke kterým jim však přístup jako konkurenčnímu výrobci nepřísluší. Kabinet pro standardizaci zastává 

silný názor, že se jedná o zřejmý střet zájmů a porušování hospodářské soutěže. V souhrnu považujeme za 

zcela nevhodné, aby výrobky kteréhokoliv výrobce kontrolovala firma konkurenční nebo její dceřiné 

společnosti, či společnosti s konkurenční firmou jakkoliv propojené personálně (jednatelé, členové 

představenstva, společníci, akcionáři, členové dozorčích orgánů atd.) nebo s konkurenční firmou tvořící 

koncern či jakékoliv jiné podnikatelské uskupení. 

 

Ke komplexnímu stanovisku KaStan je přiložen právní rozbor na problematiku provozu dětských hřišť a sportovišť 

včetně tělocvičen ve vztahu k odpovědnosti za škodu, nezávislosti kontrol atd. včetně rizik střetu zájmu a 

porušení hospodářské volné soutěže (Advokátní kancelář AK, Praha 9).  

Celý text stanoviska je v příloze tohoto e-občasníku. Ke stažení je celý dokument zde, příslušná stránka 

s nabídkou více informací zde. 

V ověřovací etapě jsme naše stanovisko poskytli orgánu samosprávy, který právě otevíral soutěž pro provádění 

nezávislých kontrol v nadcházejícím roce. Na jeho základě subjekt výrobce, který avizoval svůj zájem podat 

nabídku, nebyl ani obeslán. 

 

2. Z AKTUALIT 

2.1. Den s Českou kvalitou 2022 

Národní program Česká kvalita měl i v roce 2022 „svůj“ den – Den s Českou kvalitou. Konal se dne 12. října 

v prostorách Ministerstva průmyslu a obchodu. 

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
https://www.overenehriste.cz/users/files/dokumenty/Stanovisko-KaS-Inspekce-a-trh-2022-s-prilohou.pdf
https://www.overenehriste.cz/dokumenty/odpovednost-za-provoz.php
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Hlavním cílem programu (viz www.narodniportal.cz) je rozvíjet jednotný systém, který umožňuje zviditelnit 

důvěryhodné a nezávislé značky kvality, které jsou založené na objektivním ověřování kvality výrobků nebo 

služeb třetí stranou a vyloučit značky bez vypovídací schopnosti, které jsou jako informace pro spotřebitele 

zavádějící.  

Součástí programu je i značka kvality Hřiště – sportoviště – tělocvična – Ověřený 

provoz. Nabízíme ji provozovatelům jako nástroj k prokázání dodržování norem a 

správné praxe. Poskytuje garanci kvality a bezpečnosti veřejných zařízení pro 

provozovatele i pro rodiče a pedagogický či jiný dozor.  Značka je licencí 

zpřístupněna žadatelům, kteří chtějí prokázat splnění a následné dlouhodobé dodržování shody provozovaných 

herních a sportovních prvků s požadavky legislativy a evropských norem, a i bezpečný provoz veřejného zařízení. 

Stav je každoročně ověřen nezávislou inspekční kontrolou – auditem. Informace k problematice bezpečného 

provozu dětských hřišť a sportovišť shromažďujeme na webu na adrese https://www.overenehriste.cz/, včetně 

přehledu o přiznaných značkách kvality – zde. 

Na slavnostní akci na MPO převzali cenu tentokrát dva výrobci.  

IMPERIAL BAU, stavební společnost s.r.o., Praha/Veleň, za výrobu a dodání skatebordingového hřiště – místo: 

Aktivity park u rybníka Svět, Třeboň. Ocenění přebíral pan Ortenčík, jednatel firmy. 

   
 

TR Antoš s.r.o., Turnov, za výrobu a dodání dětského hřiště z akátového dřeva; místo: Dětské hřiště při Základní 

škole Příšovice. Ocenění přebíral pan Zahradníček, ředitel firmy. 

   
 

Celý průběh Dne s Českou kvalitou můžete shlédnout na YouTube prostřednictvím 

národního portálu zde - https://www.narodniportal.cz/den-s-ceskou-kvalitou-2/.  

Vystoupení L. Dupala, ředitele Kabinetu pro standardizaci a předsedy Řídicího výboru 

Národního programu Česká kvalita začíná v čase 1:51:00 a předání ocenění dvěma výše zmíněným firmám si 

můžete vyvolat v čase 1:58.00. 

 

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
http://www.narodniportal.cz/
https://www.overenehriste.cz/
https://www.overenehriste.cz/overili-jsme-je-pro-vas/seznam-overenych-hrist.php
https://www.narodniportal.cz/den-s-ceskou-kvalitou-2/
https://www.narodniportal.cz/den-s-ceskou-kvalitou-2/
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2.2. Pravidla praxe 

Česká agentura pro standardizaci podpořila projekt KaStan na nové vydání pravidel správné praxe, pod titulem 

„BEZPEČNÝ PROVOZ VEŘEJNÝCH HERNÍCH A SPORTOVNÍCH ZAŘÍZENÍ PRO DĚTI A MLÁDEŽ - Pravidla praxe podle 

technických norem, nejen pro provozovatele“. 

Realizaci jsme navrhli z důvodu potřeby poskytnout provozovatelům veřejných zařízení určených pro děti a 

mládež AKTUALIZOVANÉ informace, které metodicky podpoří jejich náročnou práci ve prospěch dětí a mládeže, 

a jako nástroj prevence úrazů dětí a mládeže. Pravidla byla vydána za finanční podpory České agentury pro 

standardizaci a schválena a zaregistrována v souladu Metodickými pokyny pro plánování, tvorbu a schvalování 

Pravidel správné praxe Hospodářské komory České republiky (zde). 

Pravidla byla zpracována i ve formátu tištěného vydání. K dispozici u Komory SOTKVO. 

2.3. Různé 

- Bezpečná hřiště s přiznanou značkou kvality najdete také v internetové aplikaci MAPOTIC Zde.  

- Zviditelnění konkrétních držitelů licencí naší značky. Odkazy následují: 

 CENTRUM ČERNÝ MOST, a.s., Praha - herní komplex dětských hřišť MAXÍKOV - Zde. 

 ZOOLOGICKÁ A BOTANICKÁ ZAHRADA města Plzeň - hřiště lanová dráha v areálu ZOO - Zde. 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA EDEN,  Praha 10, venkovní areál a dvě tělocvičny - Zde. 

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 5, areál Dětský ostrov - Zde. 

- Rozhovor na CNN Prima - nahlédněte prosím - https://cnn.iprima.cz/urazu-na-detskych-hristich-je-stale-

moc-pomoci-muze-znacka-kvality-rika-jeji-spravce-33068 
 

Doporučené webové adresy:  

https://www.overenehriste.cz/index.php 

https://www.sotkvo.cz/  

 http://csnonlinevstup.agentura-cas.cz/  

https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/informacni-portal-unmz/  

www.narodniportal.cz  

Pokud chcete vyřadit z adresáře tohoto e-žurnálu, sdělte nám to, prosím, na adresu info@top-normy.cz.   

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
https://www.overenehriste.cz/users/files/dokumenty/TN_Hriste_V03_WEB_SOTKVO.pdf
https://www.mapotic.com/bezpecna-hriste
https://www.youtube.com/watch?v=RJ54QvE0lTg
https://www.youtube.com/watch?v=WFxf5gKXsMo
https://www.youtube.com/watch?v=mM4_EJe1qWE
https://www.youtube.com/watch?v=EvtCtLCK1k0
https://cnn.iprima.cz/urazu-na-detskych-hristich-je-stale-moc-pomoci-muze-znacka-kvality-rika-jeji-spravce-33068
https://cnn.iprima.cz/urazu-na-detskych-hristich-je-stale-moc-pomoci-muze-znacka-kvality-rika-jeji-spravce-33068
https://www.sotkvo.cz/
https://www.agentura-cas.cz/
https://www.unmz.cz/statni-zkusebnictvi/informacni-portal-unmz/
http://www.narodniportal.cz/
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Příloha 

STANOVISKO obecně prospěšné společnosti Kabinetu pro standardizaci, o. p. s. (KaStan)  

(Praktika výrobců veřejných zařízení, kteří nabízejí služby poskytování inspekcí veřejných zařízení) 

Kabinet pro standardizaci, o. p. s., (KaStan) poskytuje obecně prospěšné služby ve vztahu k uplatňování 

technických předpisů a norem ve prospěch spotřebitelů a korektního trhu. Již řadu let tuto misi realizuje 

také v oblasti bezpečného provozu dětských hřišť a sportovišť (dále jen „veřejných zařízení“). Bezpečný 

provoz veřejných zařízení zahrnuje řadu aspektů, jejichž souhrn zakládá správnou praxi bezpečného 

provozu. A jedním z podstatných principů, které jsou součástí správné praxe, je provádění nezávislých 

inspekcí veřejných zařízení.  

K tomuto tématu KaStan připravil v minulosti více interpretačních dokumentů a publikací, které jsou 

k dispozici na webových stránkách společnosti (zde1). Nezbytně je zde ale třeba zmínit dvě zásadní publikace 

z poslední doby, na kterých KaStan bezprostředně autorsky spolupracoval.  

Státní zdravotní ústav vydal (2020) v působnosti rezortu Ministerstva zdravotnictví ČR za našeho 

spoluautorství Metodické doporučení k zajištění a zvýšení ochrany zdraví a bezpečnosti dětí a 

mládeže – Správná praxe bezpečného provozu veřejných zařízení pro hry a sport dětí a mládeže (dětských 

hřišť, sportovišť, tělocvičen apod.) (SZÚ/ 06868/2020) - zde2.  

V roce 2022 vydává Sdružení českých spotřebitelů pro Kabinet pro standardizaci publikaci Bezpečný provoz 

veřejných herních a sportovních zařízení pro děti a mládež - Pravidla praxe podle technických norem, nejen 

pro provozovatele (k tisku srpen-září 2022). Předmětem publikace je vydání Pravidel správné praxe Komory 

SOTKVO, registrovaných Hospodářskou komorou České republiky. 

V tomto stanovisku není cílem rekapitulovat podstatu nezávislé inspekce veřejných zařízení. Jen krátce 

připomínáme, že nezávislost provádění vyšších forem inspekcí (inspekce po instalaci a hlavní roční inspekce) 

je vyžadována evropskými normami. Norma ČSN EN 1176-7 (Zařízení a povrch dětského hřiště – pokyny pro 

zřizování, kontrolu, údržbu a provoz) v článku 6. 2. 2 vymezuje hlavní roční kontroly, které má provádět 

odborně způsobilá osoba ve shodě s pokyny výrobce. Zároveň jednoznačně toto ustanovení normy 

stanovuje, že pro hlavní roční kontroly musí být inspekce provedena odborně způsobilou osobu, která 

nebyla přímo zapojena do instalace prvku či celého veřejného zařízení a není odpovědná za opravy a 

provozní náklady (čímž rozumíme obecně provoz), tedy osobou nezávislou. 

V našich předchozích analýzách a výstupech jsme se již zabývali problémem, kdy výrobce/dodavatel si 

v rámci smlouvy na dodání a instalaci veřejného zařízení vymezuje své výlučné právo na provádění 

kontrol/inspekcí. To je jednoznačně nepřípustné s ohledem na zachování podstaty výše definované 

nezávislosti předmětných inspekcí. 

V aktuální praxi ale zaznamenáváme i případy, kdy výrobce veřejných zařízení rozšiřuje nabídku svých 

služeb o poskytování inspekcí veřejných zařízení obecně. Naši společnost oslovilo několik provozovatelů a 

výrobců, kteří se cítí být takovouto praktikou ohroženi a poškozeni. Podobné obavy a závěry byly též 

formulovány na národních konferencích k bezpečnému provozu veřejných zařízení (2019, 2021), za účasti 

zástupců výrobců (např. HAGS s.r.o.), inspektorů, státních orgánů (Státní zdravotní ústav), autorizovaných 

subjektů pro posuzování shody (ITC Zlín), nezávislých odborných subjektů (Národní koordinační centrum 

                                                           
1 https://www.overenehriste.cz/dokumenty/odpovednost-za-provoz.php 
2 https://www.overenehriste.cz/users/files/dokumenty/MetodHriste-Ofic-AHEM_1_2020.pdf 

http://www.top-normy.cz/
http://@top-normy.cz
http://www.top-normy.cz/
https://www.overenehriste.cz/dokumenty/odpovednost-za-provoz.php
https://www.overenehriste.cz/users/files/dokumenty/MetodHriste-Ofic-AHEM_1_2020.pdf
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prevence úrazů, násilí a podpory bezpečnosti pro děti FN Motol; Kabinet pro standardizaci, o. p. s.) a dalších. 

Výrobci a provozovatelé, kteří naši společnost oslovili, nás zároveň žádají o pomoc a o zamezení této 

praktiky. 

Citace z dopisů, které KaStan obdržel: 

- Případ 1 

(Výrobce) V praxi se stává, že roční kontroly nabízí výrobci … Tím výrobce kontroluje výrobky svých 

konkurentů a dochází ke střetu zájmů. Při kontrolách má inspektor k dispozici dokumentaci, která 

výrobcům nepřísluší…. Tyto informace postupuji jako podnět a prosím o spolupráci v této oblasti. 

 

- Případ 2 

(Výrobce) Jako výrobci si nepřejeme, aby naše výrobky kontrolovali jiní výrobci, fakticky konkurenti. … 

Naše společnost po řadu let akceptuje nezávislé inspekce, které jsou pro nás zárukou kvality a 

objektivity. … 

- Případ 3 

(Výrobce) … Tím tedy výrobce kontroluje výrobky svých konkurentů, čímž porušuje pravidla 

hospodářské soutěže a dochází k silnému střetu zájmů. Při kontrolách má inspektor právo si vyžádat 

dokumentaci, čímž získává informace, které výrobci nepřísluší. … Přistoupil jsem k rozesílání těchto 

informací provozovatelům (ale i řada mých kolegů výrobců), aby bylo zřejmé, že si jako výrobce nepřeji, 

aby mé výrobky kontrolovali jiní výrobci, konkurenti. … Tyto informace podstupuji jako podnět k 

dalšímu jednání Sdružení českých spotřebitelů a Kabinetu pro standardizaci i dalším zainteresovaným 

institucím, které se bezpečností a provozem herních zařízení zabývají. 

- Případ 4  

(Výrobce) … nepovažuji za vhodné, aby naše výrobky kontrolovala firma konkurenční nebo její dceřiné 

společnosti, či společnosti s konkurenční firmou jakkoliv propojené personálně (jednatelé, členové 

představenstva, společníci, akcionáři, členové dozorčích orgánů atd.) nebo s konkurenční firmou tvořící 

koncern či jakékoliv jiné podnikatelské uskupení…  

- Případ 5 

(Provozovatel) Stalo se nám, že nezávislý kontrolor zjistil závady oproti požadavkům technických norem 

i u nových herních prvků. … Nechápu, jak mohou provádět kontrolní činnost výrobci, když ani montáž 

svých prvků neprovedou bez závad. … Je pro mě logické, že by kontroly měly být nezávislé. Pokud 

výrobce kontroluje další výrobce, tedy svoji konkurenci, je to střet zájmů a porušení hospodářské 

soutěže… 

- Případ 6 

(Provozovatel) Ráda bych Vás požádala o seznámení širšího okruhu provozovatelů veřejných zařízení 

s touto problematikou. Je zřejmé, že někteří provozovatelé v podstatě proti svým zájmům, ponechají 

provedení inspekce výrobcům…Neuvědomují si, že se jim pak zvyšují finanční náklady, aby udrželi 

bezpečnost svých herních a sportovních zařízení 

- Případ 7 
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(Provozovatel) ... Někteří provozovatelé si neuvědomují, že v případě úrazu nemusí pojišťovna 

poskytnout plnění, neboť provozovatel v rámci prevence úrazů nepostupoval v souladu s požadavky 

technických norem.   

Indikativní seznam výrobců veřejných zařízení, kteří nás ve věci oslovili, následuje:  

- HAGS Praha, s.r.o., Praha 1 

- TOJA, Praha 6  

- LUNA Progress, Zdenice 

- Sport Club s.r.o., Frýdlant nad Orlicí 

- Josla Fitpark s.r.o., Děčín 

Identity provozovatelů, kteří nás v této věci požádali o pomoc, podléhají ochraně soukromí a v tomto 

dokumentu je neodhalujeme. Podklady jsou v naší společnosti k dispozici pro případná důkazní řízení. 

Na základě žádostí výrobců i provozovatelů zpracovala naše společnost toto stanovisko, které bude 

možnými kanály a cestami šířit k osvětě všech zainteresovaných stran a k varování před zmíněnými 

praktikami, které narušují principy korektního trhu. 

Praktika výrobců veřejných herních a sportovních zařízení, kteří nabízejí též služby poskytování 

inspekcí veřejných zařízení obecně,  vede k paradoxním situacím, kdy takovíto výrobci fakticky kontrolují 

produkty svých konkurentů. Takto se dostávají do styku s technickou dokumentací, certifikáty a dalšími 

interními doklady uchovávanými provozovatelem k danému veřejnému zařízení a jednotlivým herním či 

sportovním prvkům, ke kterým jim však přístup jako konkurenčnímu výrobci nepřísluší. Kabinet pro 

standardizaci zastává silný názor, že se jedná o zřejmý střet zájmů a porušování hospodářské soutěže. 

V souhrnu považujeme za zcela nevhodné, aby výrobky kteréhokoliv výrobce kontrolovala firma 

konkurenční nebo její dceřiné společnosti, či společnosti s konkurenční firmou jakkoliv propojené 

personálně (jednatelé, členové představenstva, společníci, akcionáři, členové dozorčích orgánů atd.) 

nebo s konkurenční firmou tvořící koncern či jakékoliv jiné podnikatelské uskupení. 

 

K tomuto stanovisku naší společnosti přikládáme právní rozbor advokátní kanceláře AK, Praha 9 na 

problematiku provozu dětských hřišť a sportovišť ve vztahu k odpovědnosti za škodu, nezávislosti kontrol 

atd. včetně rizik střetu zájmu a porušení hospodářské volné soutěže. 

V Praze, 2022-07-25 

Ing. Libor Dupal, ředitel Kabinetu pro standardizaci 

 

Příloha:  Právní rozbor advokátní kanceláře k věci Dětská hřiště a sportoviště - veřejná zařízení určená anebo 

přístupná dětem a mládeži 
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PŘÍLOHA ke Stanovisku KaStan - Právní rozbor advokátní kanceláře k věci Dětská hřiště a sportoviště - veřejná 

zařízení určená anebo přístupná dětem a mládeži (ke stažení zde) 

3.  4.  
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