žirafa, certifikace
Ve snaze prezentovat prodejcům a rodičům dětí vhodnou formou zdravotně
nezávadnou obuv pro děti zavedla Česká obuvnická a kožedělná asociace
značku „Zdravotně nezávadná obuv -- bota pro Vaše dítě“. Kriteria pro
certifikaci stanovil tým odborníků ve spolupráci s Českou ortopedickou
společností. Kriteria mohou a jsou průběžně doplňována dle současných
poznatků o zdravotně nezávadném obouvání dětí.
Systém je plně otevřený pro všechny, kteří chtějí na náš trh dodávat kvalitní,
zdravotně nezávadnou dětskou obuv, jedná se ovšem o systém placený a
poměrně nákladný. Obuv k certifikaci mohou přihlásit jak domácí výrobci,
tak i tuzemští a zahraniční dovozci.
Dobrovolná certifikace dětské obuvi se provádí podle Technické specifikace
TS-ITC 2/98 a obuv pro děti do tří let věku je certifikována dle Technické
specifikace TS-ITC-276/2002. Informace o rozsahu zkoušek souvisejících s
certifikací obdrží zájemce na vyžádání v Institutu pro testování a certifikaci,
a.s., Zlín (ITC) nebo v sekretariátu ČOKA. ITC a.s. zabezpečuje potřebné
zkoušky ve vlastních laboratořích, případně přejímá výsledky zkoušek jiných
akreditovaných laboratoří v České republice. V průběhu certifikačního
procesu působí Komise zdravotně nezávadného obouvání (KZNO) jako
poradní orgán Správní rady pro certifikaci ITC, která na základě vlastního posouzení doporučí
Správní radě pro certifikaci vydání certifikátu nebo rozhodnutí o odmítnutí certifikovat. Na
konstrukční parametry dohlíží lékař ortoped a kvalifikovaný antropolog. V komisi, která obuv
hodnotí po všech stránkách, je dále pracovník biomechanické laboratoře, pracovník hygieny a
obuvnický technik
Obuv, která získá certifikát, může být, jak bylo výše uvedeno, označena certifikační značkou a
registrovanou visačkou s motivem žirafy. S každým držitelem certifikátu je uzavřena licenční
smlouva, aby nemohlo docházet ke zneužívání značky. Kontrolu označování dobrovolně
certifikované dětské obuvi visačkou žirafy v prodejní síti provádí po dohodě s ČOKA Česká
obchodní inspekce. Zneužití značky je posuzováno jako falzifikát značky a je právně postižitelné.
Na výrobce, dovozce a prodejce dětské obuvi pro děti do 3 let (tj. skupina velikosti 0 a 1) se podle
zákona č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a vyhlášky č. 84/2001 Sb. o hygienických
požadavcích na hračky a výrobky pro děti do 3 let vztahuje povinnost zajistit si hygienické atesty na
použité materiály u hotové obuvi. Zkoušena je např. ale i propustnost pro vodní páry u uzavřených
střihů obuvi. Výrobci a dovozci proto mají většinu nejpodstatnějších a nejdražších zkoušek k
dobrovolné certifikaci již hotovou. Stačí pouze provést ortopedické a bezpečnostní hodnocení a pak
může obuv získat i certifikát a oprávnění nosit visačku s „žirafou“.
V uplynulých letech jsme měli možnost sekávat se v našich prodejnách s dětskou obuví nesoucí
viditelnou visačku s milým logem žirafky a nápisem „Zdravotně nezávadná obuv - bota pro Vaše
dítě“ u 130 vzorů dětské obuvi od 25 českých firem. Mezi nimi byli nejvíce zastoupeni čeští
výrobci, potom následovali i dovozci a prodejci dětské obuvi.
Díky intenzivní osvětové činnosti pracovníků ČOKA se certifikovaná dětská obuv se symbolem
žirafy dostala již do povědomí široké veřejnosti. Od počátku uvedení certifikované dětské obuvi s
žirafou na náš trh vyvinula ČOKA a její odborní spolupracovníci širokou škálu podpůrných
programů a aktivit, určených nejen výrobcům a prodejcům dětské obuvi, ale především odborné i
laické veřejnosti jako jsou prodavači obuvi, lékaři, pedagogičtí pracovníci předškolních a školních
zařízení, ale také samotní rodiče malých dětí, jejich prarodiče a rodinní příslušníci.

