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Tisková informace Kabinetu pro standardizaci, o. p. s. 

Ke světovému dni standardizace (14. 10. 2022) 

UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKY PRO MOBILNÍ TELEFONY A JINÁ PŘENOSNÁ ZAŘÍZENÍ  

– nový vývoj s podporou technických norem 

5. října 2022, KaStan;  

U příležitosti světového dne standardizace (14. 10. 2022) připravuje Kabinet pro standardizaci (dále též 
KaStan) několik akcí, kterými chce zviditelnit význam norem pro spotřebitele a pro trh obecně. 

První téma, se kterým přicházíme, je nová regulace uvádění na trh a prodeje nabíječek pro mobilní zařízení. 

O co jde? Po mnoho let evropští uživatelé – koneční spotřebitelé i drobní podnikatelé a živnostníci různými 
cestami a prostřednictvím různých platforem vyzývají výrobce, aby zajistili společné externí napájení pro 
mobilní telefony a další zařízení.  

Dosud přetrvává na trhu přehršel různých typů nabíječek – a to nejenom napříč výrobních značek, ale 
překvapivě (?) i v rámci produkce jednotlivých výrobců. To představuje zbytečné náklady pro uživatele při 
nákupu a také pro životní prostředí při získávání surovin pro jejich konstrukci a při jejich likvidaci. 

Koneční uživatelé proto vítají aktuální vývoj nové evropské harmonizace (revize směrnice o rádiových 
zařízeních - 2014/53/EU). Přináší, lapidárně řečeno, zavedení jednotných opatření k uvádění na trh 
univerzálních nabíjecích souprav k mobilním zařízením a tedy i možnost jejich odděleného prodeje, včetně 
poskytování náležitých informací při prodeji.  

Naše obecně prospěšná společnost, zřízená k podpoře používání technických norem na trhu ku prospěchu 
spotřebitelů a k jejich zapojení do procesů standardizace, k tomuto tématu zpracovala studii, kterou finančně 
podpořila Agentura pro standardizaci (CAS). 

 

Genrální ředitel ČAS, Mgr. Zdeněk Veselý k tomu sdělil: „Technická normalizace má mnoho významů pro pro 
výrobu, obchod, služby – pro funkci trhu obecně a pro spotřebitele zvláště. A téma univerzálních nabíječek je 
typickým příkladem velmi praktického dopadu norem na běžný život každého z nás, také na naši peněženku 
a na udržitelnost prostředí, ve kterém žijeme. “ 

A na základě této studie KaStan zpracoval a vydal publikaci, UNIVERZÁLNÍ NABÍJEČKY NOVĚ – S PODPOROU 
TECHNICKÝCH NOREM. Formou otázek a odpovědí se uživatel předmětných zařízení dozví vše podstatné. 

Vydání této publikace podpořila Rada kvality ČR při MPO. „Nedílnou součástí NPK je podpora rozvoje trhu 
tak, aby byl komfortní pro spotřebitele i podnikatele a přitom podporoval udržitelný vývoj ve společnosti. A 
nesmírně zajímavé téma této publikace plně zapadá do strategických záměrů Rady kvality ČR.“, uvedl téma 
Ing. Pavel Vinkler, Ph.D., 1. místopředseda RK ČR. 

 

 

http://www.top-normy.cz/
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https://www.top-normy.cz/users/files/temata-norm/30-vyrobky/Nabijecky-6-Studie.pdf
https://www.agentura-cas.cz/
https://konzument.cz/users/publications/10-top-normy/412-nova-pravidla-praxe-pro-provoz-verejnych-zarizeni-pro-deti-a-mladez.pdf
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Spotřebiteli musí být napříště podány jasné informace o možnostech nabíjení a také 
o tom, zda výrobek obsahuje nabíječku, v souladu s ustanoveními o odděleném 
prodeji mobilního zařízení a nabíječky. Spotřebitel totiž často vlastní několik různých 
zařízení a ne vždy potřebuje další nabíječky. 

EK požádá evropské normalizační organizace, aby vypracovaly harmonizované 
normy pro bezdrátové nabíjení. Tím se opět podtrhuje význam technických norem 
v návaznosti na legislativu a její uplatňování. To je princip, který naše organizace 
dlouhodobě prosazuje. 

Nová regulace vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění v Úředním věstníku EU, což 
bude v nejbližších týdnech) a její ustanovení se stanou účinnými po 24 měsících. 

Odkazy:   

Top-normy.cz 

https://www.top-normy.cz/temata-normalizace/30-normalizace-vyrobky/33-domaci-
spotrebice/univerzalni-nabijecky.php  

https://www.top-normy.cz/users/files/temata-norm/30-vyrobky/Nabijecky-6-Studie.pdf 

https://konzument.cz/publikace/top-normy.php  

www.narodniportal.cz  

https://www.agentura-cas.cz/ 

 

Kontakt: 

Ing. Libor Dupal 

Ředitel (statutární orgán)  
KABINETU PRO STANDARDIZACI,  
obecně prospěšné společnosti založené 
SDRUŽENÍM ČESKÝCH SPOTŘEBITELŮ, z. ú.  
 

Pod Altánem 99/103; 100 00  Praha 10 – Strašnice 
cell: +420 602 56 18 56 

e-mail: dupal@top-normy.cz, dupal@konzument.cz 

www.top-normy.cz; www.konzument.cz 
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