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1. Cíl pravidel a vlastnictví značky 
Tato pravidla stanovují: 
 postupy, zabezpečení a omezení použití společné značky “Bezpečné hračky” (grafické provedení 

viz příloha A), dále jen  “značka. 
 vztahy mezi Institutem pro testování a certifikaci, a. s.  se sídlem a pracovištěm na adrese tř. T. 

Bati 299, 764 21 Zlín (dále jen ITC) a obchodními společnostmi (dále jen společnosti) usilujícími o 
získání koncese pro použití registrované značky “Bezpečné hračky”, jejímž jediným vlastníkem je 
Italian Institute for Toy Safety se sídlem a pracovištěm na adrese Via Europa, 28 – 22060 Cabiate 
(dále jen ITC). 

 
 
2. Cíle značky 
Záměrem značky je poskytnutí možnosti rozpoznat všechny následující hračky a předměty pro děti: 
 které byly v ITC podrobeny testům předepsaným ze zákona na poli bezpečnosti hraček a které 

splňují základní požadavky stanovené direktivou  2009/48/EC a všemi dalšími direktivami, které 
se na hračky vztahují, Nařízením vlády České republiky č. 86/2011 Sb. a Vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví č. 84/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

 které byly v ITC podrobeny testům a hodnocením obsaženým v technické příloze C, která je 
nedílnou součástí těchto pravidel; 

 jejichž výroba nebo výrobní šarže byla podrobena inspekci, kterou vykonal autorizovaný personál 
ITC 

 
Značka má za cíl vhodným způsobem poskytovat informaci o úrovni bezpečnosti výrobků všem 
zainteresovaným subjektům. 

Značka usiluje o podporu spolupráce mezi klienty a dodavateli za účelem získání 
konkurenceschopných výrobků s vysokou úrovní bezpečnosti. 

Značka má šířit image bezpečnosti ve světě hraček. Je vydávána nezávislou organizací. 
 
 
3. Podmínky smlouvy 
Značka je určena na následující typy výrobků: 

 hračky, definované direktivou 2009/48/EC a všemi dalšími direktivami, které se na hračky vztahují, 
nařízením vlády České republiky č. 86/2011 Sb. a Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 
Sb., ve znění pozdějších předpisů; 

 jiné výrobky pro děti po vyhodnocení ITC. 
 

Používání značky je povoleno pouze za podmínek daných těmito pravidly a společnosti je musí 
respektovat za všech okolností. 

Pouze společnosti autorizované institutem ITC smějí používat značku. 

Právo používat značku na výrobcích závisí na výsledcích periodických inspekcí, a na splnění 
podmínek stanovených v těchto pravidlech. 

Oprávnění k použití značky platí pouze pro výrobky: 

 u kterých ITC certifikoval a hodnotil z hlediska splnění základních požadavků stanovených v 
Evropské direktivě 2009/48/EC a v dalších direktivách vztahujících se k výrobku; 

 kde ITC potvrdil cestou hodnocení, zkoušení a experimentálních analýz shodu vlastností výrobku 
s bezpečnostními požadavky obsaženými v příloze C těchto pravidel. V tomto dokumentu jsou 
zahrnuty jak požadavky národních i mezinárodních legislativních předpisů, tak požadavky 
stanovené pro různé kategorie výrobků institutem ITC.  

 ITC potvrdil úspěšný průběh inspekce výrobní šarže. 
 
Testy a kontroly musí být provedeny v laboratořích ITC nebo na místě dohodnutém mezi ITC a 
žadatelem.  



 
 
 

 

Právo použití značky je nepřenosné na jinou společnost. V případě fúze nebo změně vlastníka 
společnosti právo používat značku zaniká. Vlastník koncese je povinen neprodleně informovat ITC o 
změnách ve struktuře společnosti, v adrese nebo hospodářské formě. ITC na základě analýzy situace 
rozhodne o pokračování práva používat značku.  
 
Publikaci a inzerci ve sdělovacích prostředcích, podporu a informační aktivity, vztahující se k 
výrobkům s právem užívat značku, stanoví a provádí ITC.  
Společnost žadatele smí používat značku pouze ve formátu (grafickém provedení, barvách a 
rozměrech) stanovených ITC. Kopírování značky ani její části není povoleno. 
 
Společnost žadatele smí provádět reklamní akce a podporu prodeje odkazem na oprávnění používat 
značku, ale musí zabezpečit že nedojde k nesprávné interpretaci významu a použití značky.  

Aby se zabránilo nedorozumění, musí společnost žadatele předem zaslat do ITC v písemné formě 
podrobnou prezentaci obsahu dokumentů a informací použitých na podporu výrobků.  
ITC sdělí písemně své stanovisko o schválení nebo zamítnutí.  
 
Značka musí být viditelně umístěna na všech obalech výrobků, které jsou identické se vzorky 
testovanými ITC, které jsou vyráběny, dováženy nebo distribuovány společností, která je držitelem 
koncese k použití značky. 
 
ITC zajistí profesionální utajení veškerých informací, dat nebo jiných shromážděných záznamů 
vyžadovaných po společnosti během celého procesu získání a používání značky. 
 
Společnosti, které mohou žádat o koncesi k používání značky jsou ty, které:  

 vyrábějí nebo obchodně využívají produkty, pro které je značka vhodná; 
 kompletně akceptují tato pravidla a odpovídající přílohy, které jsou jejich nedílnými součástmi. 
 
 
4. Práva a povinnosti 
Společnost vlastnící koncesi k použití značky má právo: 
 zveřejňovat informace o nabytí koncese k používání značky způsobem, který považuje za 

nejvhodnější, avšak pouze ve vztahu k výrobkům, pro které koncesi získala. 
 umísťovat nebo nechat umístit značku na příslušné obaly, případně přímo na výrobky. 
 
Koncese k použití značky vydaná ITC nezbavuje společnost povinnosti splnit všechny legislativní 
závazky vztahující se k dodávaným výrobkům, ani smluvní závazky ke klientům. 
 
Zejména platí, že společnost je jediným subjektem ručícím za dodržování těchto pravidel a ITC není 
v tomto ohledu zodpovědný ani třetím stranám, ani konečným uživatelům. 
 
Společnost vlastnící koncesi k užívání značky se zavazuje: 
 archivovat certifikáty a technickou dokumentaci, na základě které byly vydány, alespoň po dobu 5 

let od ukončení produkce příslušného výrobku; 
 používat značku pouze na výrobcích, pro které bylo vydáno oprávnění; 
 zaručit, že všechny produkty uváděné na trh se značkou mají tytéž charakteristiky, jako produkty 

zaslané do ITC k hodnocení, zkouškám a analýzám. O jakékoliv změně výrobku musí být ITC 
informován spolu se zasláním změněného vzorku k posouzení. ITC musí provést testy nezbytné 
pro další používání značky. Společnost se zavazuje odstranit odchylky (neshody) způsobené 
modifikacemi; 

 jasně odlišit v cenících, katalozích a propagačních materiálech výrobky, pro které byla udělena 
práva užívat značku, aby nedošlo k nedorozumění ve vztahu k ostatním výrobkům; 

 respektovat podmínky odvozené z těchto pravidel; 
 zhotovovat, vyrábět a dovážet pouze výrobky shodné s “typem”, pro který bylo vydáno oprávnění 

používat značku; 
 umožnit ITC inspekční návštěvu výrobních, inspekčních, zkušebních a skladových prostor, kde se 

nacházejí výrobky s právem užívat značku, za účelem potvrzení jejich shody s požadavky; 



 
 
 

 

 umožnit ITC odběr vzorků nebo jejich částí ve výrobních, inspekčních, skladových nebo 
instalačních prostorách, případně na trhu, za účelem potvrzení shody výrobků s “typem” pro který 
bylo vydáno oprávnění užívat značku; 

 uhradit roční poplatek za koncesi k používání značky 
 
ITC se zavazuje podporovat a rozšiřovat informace o značce prostřednictvím přímých sdělení, 
inzerce, informativních seminářů, publikací, specializovaných publikací, tisku apod.  
 
Koncese pro užívání značky vydaná institutem ITC společnosti pro výrobky splňující všechny 
nezbytné požadavky neznamená, že ITC zajišťuje bezpečnost celé produkce, jestliže produkce je 
odlišná od typového výrobku, který byl podroben testům.  
 
 
5. Postup získání koncese k používání značky 

Předložení žádosti 

Společnosti, které hodlají získat koncesi pro použití značky, musí zaslat písemnou žádost na 
modelovém formuláři ITC, případně na jiném formuláři, za předpokladu, že obsahuje veškeré 
informace uvedené na modelovém formuláři. 
 
Pro každý výrobek (zde nazývaný “typ”), pro který hodlá společnost získat právo k používání značky, 
musí být podána samostatná žádost. 
 
Tentýž “typ” může zahrnovat několik verzí výrobku za předpokladu, že rozdíly mezi verzemi neovlivní 
úroveň bezpečnosti ani jiné charakteristiky z hlediska chování výrobku. Vyhodnocení vlivu odchylek 
různých verzí na úroveň bezpečnosti konkrétního výrobku je výlučnou pravomocí ITC. 
 
Rozhodnutí o možnosti považovat více verzí výrobku za jeden “typ” je proto ve výlučné kompetenci 
ITC, který rozhodne po zhodnocení výrobku a jeho technické dokumentace v rámci přijetí žádosti.  
 
Společnost musí ITC předložit žádost obsahující následující dokumentaci: 

 všeobecné informace o výrobku, zahrnující podle okolností 
 návod k použití, a kde je to nezbytné, návod k instalaci a údržbě; 
 cílovou věkovou skupinu, pro kterou je výrobek určen 
 technickou specifikaci; 
 výkresovou dokumentaci, je-li k dispozici; 
 způsob a místo výroby;  
 státy, ve kterých se realizuje prodej; 
 metody a kritéria, jimiž společnost zajišťuje, aby všechny vyráběné produkty byly ve shodě s 

typem, pro který je požadována koncese k používání značky. 

Přezkoumání žádosti  

Po obdržení žádosti ji ITC zaeviduje a provede předběžné vyhodnocení s následujícím cílem: 

 ověřit úplnost a hodnotit konzistentnost všeobecných informací; 
 ověřit úplnost a hodnotit konzistentnost technické dokumentace. 
 
ITC zajistí předání kopie těchto pravidel k odsouhlasení a podpisu zástupcem společnosti. 

Jestliže je podle názoru ITC předložená dokumentace neadekvátní, nekonsistentní nebo 
nedostatečná, je běžný postup přerušen, dokud žadatel nesplní požadavky na doplnění nebo změny, 
které mu sdělil ITC. 
 
Jestliže proběhlo přezkoumání žádosti bez závad, ITC oficiálně sdělí svůj souhlas společnosti 
žadatele a předá mu odhad ceny zahrnující: 

 roční poplatek za koncesi k použití značky; 
 cenu za zkoušky, analýzy, a veškeré nezbytné kontroly k ověření shody výrobku s příslušnými 

bezpečnostními požadavky 
 cenu za vydání Certifikátu užití značky; 



 
 
 

 

Pokračování procesu získání koncese na použití značky a zahájení zkoušek a analýz je podmíněn: 

 souhlasem společnosti s návrhem, stvrzený podpisem; 
 souhlasem s těmito pravidly stvrzený jejich podpisem. 
   
Ve zvláštních případech, kde to vyžadují charakteristiky výrobku, vydá ITC návrh vztahující se ke 
zkouškám a analýzám teprve po předběžné inspekční návštěvě místa výroby, skladu, nebo místa 
instalace. Předběžná inspekce se provádí v předem dohodnutém rozsahu a je účtována společnosti. 

Zkoušení a verifikace parametrů 

Po přijetí návrhu společností zahájí ITC zkoušky a plánované verifikace v laboratořích ITC nebo na 
místě dohodnutém mezi ITC a společností.  

Počáteční inspekce 

Počáteční inspekce zahrnuje návštěvu v místě výroby nebo ve skladech, během které technik ITC 
odebere několik vzorků z výrobní šarže podle MIL STD procedury. Vybrané vzorky jsou podrobeny 
vizuální kontrole a hodnocení vytipovaných parametrů, uvedených na speciálních check-listech. 
 
Po ukončení těchto testů vydá ITC inspekční zprávu. 

Náklady na inspekci jsou hrazeny společností vlastnící koncesi a jsou kalkulovány ITC na základě 
počtu člověkodní, nutných pro inspekci  a příslušných cestovních nákladů. 

Vydání certifikátu pro koncesi na používání značky   

Po ukončení testů, analýz a počáteční inspekce ITC vydá Certifikát použití značky a předá jej 
společnosti.  Použití značky je podmíněno  splněním následujících předpokladů: 
 
 podpisu těchto pravidel a příslušných příloh, které tvoří nedílnou součást pravidel; 
 zaplacení ročního poplatku za koncesi k používání značky. 

Postup pro případ zjištění neshod a negativních výsledků zkoušek 

V případě negativních výsledků může společnost požádat o koncesi k používání značky pro daný “typ” 
znovu až po takové modifikaci výrobku, která zabezpečí jeho shodu s příslušnými bezpečnostními 
požadavky. Tento požadavek musí být z technického i ekonomického hlediska považován za novou 
žádost, na jejímž základě se opakuje celá procedura. 
 
Stanovení rozsahu testů a verifikací prováděných na “modifikovaném typu” s cílem potvrdit shodu se 
všemi relevantními bezpečnostními požadavky při znalosti výsledků dosažených před modifikací je 
výlučnou kompetencí ITC. 

Dozor nad výrobkem, pro který bylo vydáno oprávnění používat značku 

ITC si vyhrazuje právo provádět periodické kontroly zaměřené prověřování shody výrobků s koncesí 
na užívání značky. 
 
Tyto kontroly se mohou provádět následujícími postupy:   

 inspekční návštěva, nejméně jedenkrát ročně, v místě výroby, inspekce, zkoušení, skladování 
nebo instalace výrobků, kterým bylo uděleno oprávnění užívat značku. 

 
Během inspekční návštěvy mohou být odebrány vzorky k provedení vhodných zkoušek. 
Data a plány návštěv jsou předmětem dohody mezi ITC a společností. 

 zkoušky a verifikace vlastností výrobků s vydaným oprávněním užívat značku, které byly odebrány 
přímo na trhu (v místech prodeje). 

 
Výběr specifických testů a verifikací je výjimečnou kompetencí ITC. Zkoušky se provádějí v 
laboratořích ITC nebo na místě dohodnutém mezi ITC a společností. Vydává se specifický zkušební 
protokol. 
 



 
 
 

 

Cena za inspekci, testy a analýzy produktů je hrazena společností vlastnící koncesi a je stanovena 
ITC na základě typologie a počtu výrobků odeslaných k verifikaci.  
 
 
6. Platnost koncese k používání značky 
Právo používat značku platí pro období jednoho roku, počínaje okamžikem vydání koncese. Po této 
době právo užívat značku končí.  
 
Toto období může být zkráceno v případě odebrání koncese na užívání značky na základě 
předpokladů uvedených v těchto pravidlech.  

Obnovení 

O obnovení koncese je nutno požádat dva měsíce před vypršením platnosti. Požadavek se zasílá do 
ITC na zvláštním formuláři. 
 
Jestliže během měsíce po vypršení data platnosti ITC neobdrží požadavek na obnovení, je právo k 
používání značky automaticky považováno za ukončené.  
 
 
7. Pozastavení, odebrání a odstoupení od práva používání koncese 

Pozastavení 

ITC pozastaví koncesi na používání značky v následujících případech:  
 při podání nezávislého požadavku společnosti, na základě odůvodnitelných technických nebo 

organizačních příčin; 
 při neplacení předem dohodnutých poplatků; 
 po odmítnutí společnosti podrobit se inspekčním aktivitám a testům dohodnutých podle těchto 

pravidel; 
 když se potvrdí, že výrobek nebo pouze část jeho produkce není ve shodě s bezpečnostními 

požadavky. 
  
Maximální lhůta pozastavení je 12 měsíců. Rozhodnutí včetně doby pozastavení sdělí ITC dotčené 
společnosti doporučeným dopisem, v němž je uvedeno zdůvodnění a podmínky, za kterých bude 
pozastavení odvoláno (platnost koncese obnovena). 
Jestliže důvody pozastavení nejsou odstraněny v příslušném termínu, ITC může dohodnout další 
účelové pozastavení, jestliže prvé pozastavení platnosti bylo vydáno na dobu kratší, než 12 měsíců 
(maximální doba), nebo může přistoupit k odebrání koncese.  
   
Společnosti s pozastavenou koncesí jsou povinny: 
 nepoužívat značku do doby, než obdrží sdělení, že pozastavení bylo zrušeno; 
 provádět opatření vyžadovaná ITC za účelem odstranění příčin, které byly důvodem pozastavení.  
 
Pozastavení na základě neodpovídajících vlastností výrobku může mít původ i ve stížnostech a 
žalobách třetích stran. Kterákoliv právně identifikovaná fyzická nebo právnická osoba, jejíž data 
mohou být, pokud to požaduje, chráněna obchodním tajemstvím, může předložit ITC stížnost na 
nedostatečnou bezpečnost výrobku opatřeného značkou.  
 
ITC může provést vhodná ověření pravdivosti obsahu stížnosti prostřednictvím inspekcí a zkoušek.  
 
Cena za prověření stížnosti je účtována stěžovateli, avšak v případě, že testy potvrdí oprávněnost 
stížnosti, budou náklady účtovány společnosti. 
 
Během doby pozastavení koncese trvá povinnost hradit roční poplatek za koncesi na užívání značky. 



 
 
 

 

Odstoupení 

Společnosti mohou odstoupit od práva využití koncese k použití značky:  
 v případě, že nepřistoupí na jakékoliv změny a revize těchto pravidel; 
 v případě neakceptování změn ceníku; 
 z organizačních nebo technických důvodů (například při ukončení produkce výrobků, pro které 

byla koncese udělena, v případě bankrotu nebo likvidace společnosti)  
 
Po odstoupení je společnost povinna:   
 odstranit z výrobků, jejich obalů, z technické a propagační dokumentace veškeré symboly nebo 

odkazy na koncesi k použití značky; 
 odstranit veškerou dokumentaci a propagační materiály obsahující v jakékoliv formě odkazy nebo 

symboly související s koncesí na užívání značky; 
 informovat ITC doporučeným dopisem o splnění těchto předpokladů. 
 
ITC si vyhrazuje právo odmítnout žádost o koncesi se strany společnosti, která se v minulosti zřekla 
práva na využití takové koncese; v každém případě k přijetí žádosti může dojít nejdříve 6 měsíců od 
doby odstoupení od koncese. 

Odebrání koncese 

O odebrání koncese rozhodne ITC na základě následujících příčin:  
 opakované nedodržování požadavků a předpisů vycházejících z aplikace těchto pravidel; 
 chybějící nebo nedostatečné odstranění příčin, které byly důvodem pozastavení koncese, po 

maximální lhůtě 12 měsíců; 
 trvalé opožďování plateb;  
 ukončení produkce výrobku nebo výrobků, pro které byla vydána koncese, jestliže společnost již 

neoznámila odstoupení od koncese.;   

Odebrání koncese na základě zneužití značky 

ITC, jako vlastník značky, je v případě jakéhokoliv neoprávněného použití značky kteroukoliv 
společností nebo třetí stranou oprávněn zahájit v souladu s platnými zákony všechny právní kroky, 
které považuje za vhodné. 
 
Za neoprávněné použití značky se považuje, jestliže je použita:  
 na výrobcích, jejichž koncese pozbyla platnosti z důvodů uvedených v článku 6; 
 na výrobcích, pro něž je žádost o koncesi teprve vyřizována; 
 na výrobcích, pro které bylo vydání žádosti odmítnuto; 
 na výrobcích s pozastavenou nebo odebranou koncesí; 
 na výrobcích odlišných od produktů, pro které bylo oprávnění užívat značku vydáno; 
 na výrobcích, pro které nebyla podána žádost ani udělena koncese k používání značky; 
 na výrobcích, které systematicky nesplňují bezpečnostní požadavky. 
 
Rozhodnutí o odebrání koncese sdělí ITC společnosti doporučeným dopisem, ve kterém jsou uvedeny 
důvody a specifické povinnosti společnosti po odebrání koncese.  

Stížnosti a odvolání 

Společnost, které byla odebrána koncese, může písemně požádat o schůzku s představiteli ITC do 15 
dnů ode dne, kdy obdržela doporučený dopis obsahující sdělení o odebrání koncese. 
 
ITC je povinen uspořádat tuto schůzku nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 
 
 
8. Sankční postihy 
Jestliže ITC zjistí použití značky odlišné od způsobů popsaných podle těchto pravidel, a/nebo použití, 
které by mohlo ohrožovat důstojnost a image značky, uplatní bezodkladně některé z následujících 
sankcí: 
 



 
 
 

 

 Dočasné pozastavení koncese na používání značky; 
 Konečné odebrání koncese; 
 Neobnovení koncese. 
 
Jestliže společnost nesouhlasí se sankcí uloženou institutem ITC, může požádat o revizi takového 
rozhodnutí na základě písemné žádosti, podané ne později, než během 15 dnů od obdržení sdělení 
vztahujícího se k uložení sankce. 

Vedle těchto bezprostředních sankcí může ITC jako vlastník značky zahájit jakékoliv vhodné právní 
kroky k zabránění neoprávněnému použití značky společnostmi nebo jinými třetími stranami. 
 
 
9. Utajení 
Dokumentace (podklady, dokumenty, sdělení, atd.) a informace, vztahující se k procesu udělení 
koncese na použití značky, považuje ITC za důvěrné a zachází s nimi tak, aby byla dodržena pravidla 
obchodního tajemství.  
 
 
10. Kompetentní soud 
Pro veškeré spory, související s aplikací, vykonáváním a interpretací těchto pravidel, je jediným 
kompetentním soudním dvorem okresní soud v Como. 
 
 
11. Změny v pravidlech a přílohách 
 ITC je oprávněn modifikovat tato pravidla. 
 ITC je povinen informovat společnosti o provedených změnách. 
 ITC může jednostranně modifikovat přílohy, považuje-li to za vhodné, o těchto změnách je 

povinen informovat společnosti. 
 
Společnosti mohou navrhovat změny, které považují za vhodné. 



 
 
 

 

Příloha č. 1 – Specifikace české verze certifikační značky „BEZPEČNÉ 
HRAČKY“ 
 
Italian Institute for Toy Safety (IISG) je exklusivním vlastníkem registrované značky "Giocattoli sicuri" –  
"Bezpečné hračky“ , která může být se souhlasem IISG přeložena do národní jazykové verze členské 
země EU při zachování shodného významu. Následující texty jsou určené pro českou podobu značky. 
 
Dimensions: 
Diameter minimum cm. 1,5 
 
2 colours version: 
Grey = Panton Cool Grey 10 C 
Yellow = Panton Yellow 012 C 
 
4 colours version: 
Grey = Black 72% 
Yellow = Magenta 3% Yellow 100% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¨ 
 
 
Text: ( inside the yellow part) 
bezpečné hračky   
Font: Revue Bold 
Body: 54 
Condensed: 90% 
Track: -30% 
 
Text: (inside the internal white part) 
www.itczlin.cz 
Font : Futura T Bold 
Body : 24 
Condensed : 71% 
 
Text : ( below the grey round part)  

INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.  
Font: Futura T Bold 
Body : 21 
Condensed : 71% 
 
 
 



 
 
 

 

Příloha č. 2 – Registrace ochranné známky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

Příloha č. 3 – Dodatečné požadavky pro koncesi k používání značky 
Kromě splnění minimálních požadavků stanovených direktivou 2009/48/EC a všemi dalšími direktivami, které se 
na hračky vztahují, Nařízením vlády České republiky č. 86/2011 Sb. a Vyhláškou Ministerstva zdravotnictví č. 
84/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů je nezbytným požadavkem pro udělení koncese ke značce splnění 
následujících dodatečných požadavků: 
 

Technické požadavky dodatečné: 
1. Vyhodnocení cílové věkové skupiny provádí expert ITC. 
2. Analýza rizik k vyhodnocení celkové bezpečnosti výrobku 
3. Všechny hračky pro děti do 36 měsíců jsou podrobeny kousacímu testu a pevnostnímu testu všech částí 

vyčnívajících alespoň 6 mm. 
4. Kartony, papír a etikety použité u hraček nesmí obsahovat fluorescenční optické zjasňovače ve shodě s EN 

648.  
5. Fyzikální a mechanické testy výplní jako integrálních částí hraček, jestliže jsou přístupné dětem.  
6. Absence kruhových nebo přibližně kruhových otvorů o průměru od 5 do 12 mm v tuhých materiálech tloušťky 

1,6 mm nebo méně s hloubkou dutiny > 9,5 mm. 
7. Migrační testy do simulantů potu a slinných simulantů se provádí na všech barvených částech, textiliích, 

vláknech (včetně vlasů) a etiketách hraček, které mohou být vkládány do úst; malé hračky se hodnotí celé. 
8. Potvrzení shody s Kosmetickou direktivou v případě hraček typu kosmetiky 
9. Kontrola čichových charakteristik Robinsonovým testem (hodnota nesmí být vyšší než 2) 
10. Potvrzení shody s EU direktivou o nebezpečných látkách (76/469/EC v platném znění) 
11. Potvrzení shody s EMC Direktivou 89/336/EEC a R&TTE direktivou. 
12. Vyhodnocení nezávadnosti ve styku s poživatinami podle všech národních předpisů (2002/72/EC v případě 

plastových výrobků) 
13. Kontrola shody s Direktivou 87/357/EEC. 
14. Analýza přítomnosti ftalátů v PVC materiálech. PVC může být v hračkách pro děti do 36 měsíců věku použit, 

jestliže neobsahuje více než 0,05 % hmotnostních jednoho nebo více ftalátů (DINP- DEHP- DPB- DIDP- 
DNOP- BBP). 
Pro hračky určené dětem nad 36 měsíců smí být PVC použít jen tehdy,nepřekročí-li migrace jednoho nebo 

více ftalátů (DINP- DEHP- DPB- DIDP- DNOP- BBP) limit uvedený v následující tabulce: 

 

Látka 
Migrační limit (mg/10cm2/6h) 

DINP 1,2 
DNOP 3,0 
DEHP 0,4 
DIDP 2,0 
BBP 6,8 
DBP 0,8 

 
15. Další testy nebo potvrzení bezpečnosti výrobku (jestliže je to nezbytné vzhledem k charakteristikám hračky) 

vycházející z budoucího legislativního vývoje, nebo z analýzy rizik provedené ITC.  
 

Administrativní požadavky 
16. Společnost musí archivovat 1 vzorek hračky alespoň po dobu 3 let po ukončení prodeje za účelem 

bezprostředního odeslání do ITC v případech ověřování. 
17. Závazné prohlášení společnosti o způsobu marketingu včetně názvu, značky nebo výrobku, s nímž bude 

hračka společně uváděna na trh 
18. Předběžné písemné schválení ITC pro charakteristiky a způsoby opatřování výrobku značkou a prováděcí 

zabezpečení.  
19. Závazné prohlášení společnosti, že nevyužívá pro výrobu dětskou práci. (Program 

Sociálního Dozoru). 
 
Zlín leden 2012 
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