DOPORUČENÍ
k zajišťování kontrol zařízení hřišť, sportovišť apod.,
projednané v rámci Odborné sekce infrastruktury kvality Rady kvality České republiky
DEFINOVÁNÍ NEZÁVISLÉ TECHNICKÉ KOTROLY
Pro herní a sportovní prvky dětských hřišť, sportovišť a podobných zařízení bylo vydáno velké množství
technických norem. Vztahují se jak k bezpečnostním specifikacím prvků, ke zkoušení, k některým aspektům
provozu a také k provádění kontrol (inspekcí) provozovaných zařízení.
Text norem ve vztahu k provádění kontrol provozu není vždy natolik pregnantní, aby nevznikaly odlišné
výklady na jejich zajišťování z hlediska nezávislosti a vyloučení střetu zájmů.
Odborná sekce infrastruktury kvality Rady kvality České republiky, složená z nominovaných zástupců –
odborníků z různých zainteresovaných stran ČR ve vztahu k technickým normám, posuzování shody,
akreditaci, metrologii, dozoru nad trhem apod., zahrnujících státní správu, veřejné a příspěvkové organizace,
zkušebny, profesní asociace, spotřebitelské organizace aj., přijala jako svoji prioritu v r. 2013 posoudit
situaci a přispět k transparentnosti provádění kontrol dle norem.
Odborná sekce vnímá potřebu sjednotit a upřesnit výklad na aplikaci nezávislých kontrol na hřištích a
sportovištích, zejména ve vztahu ke kontrolám dokončených nových hřišť a sportovišť po instalaci a
hlavních ročních kontrol dle předmětných norem. V souladu ČSN ISO/IEC 17020 – posuzování shody –
požadavky pro činnost různých typů orgánů provádějících inspekci proto doporučuje:
1. Kontroly na hřištích a sportovištích, zejména ve vztahu ke kontrolám dokončených nových hřišť a
sportovišť po instalaci a hlavních ročních kontrol dle předmětných evropských norem provádí odborně
způsobilá osoba (v originále „competent person“), dále jen „osoba“. Osoba v dalším zahrnuje i její
případné pracovníky.
2. Osoba musí být právně určeným subjektem (právnická osoba, fyzická osoba), který nese plnou
zodpovědnost za veškeré prováděné kontrolní činnosti.
3. Osoba musí být nezávislá na zainteresovaných stranách, konkrétně:
o

Osoba se nesmí účastnit žádných činností, které mohou být ve střetu s nezávislostí jejího úsudku
a integrity prováděné kontroly.
Např. se nesmí angažovat ve výrobě, dodávkách, instalaci, nákupu, vlastnictví, užívání či údržbě
předmětu kontroly.

o

Osoba nesmí být součástí právního subjektu, který se podílí na návrhu, výrobě, dodávkách,
instalaci, nákupu, vlastnictví, užívání nebo údržbě předmětu kontroly.

o

Osoba nesmí ani být s takovým subjektem provázána (například smluvními vztahy).

Pozn.: Toto doporučení si v žádném případě neklade za cíl postihnout vyčerpávajícím způsobem všechny
náležitosti, které se nutně váží k řádnému výkonu kontrolní a inspekční činnosti dětských hřišť a sportovišť.
Pouze a jedině se zaměřuje na vybrané aspekty k posilování nestrannosti kontroly i samotného subjektu
s ohledem na vyloučení konfliktů zájmů.
V Praze dne 16. 09. 2013
Projednáno v Odborné sekci per rollam 3. - 16. 09. 2013
Za správnost: Ing. Libor Dupal, člen OS za SČS, v. r.
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