
 

 
 

Překlad do českého jazyka ze dne 5.4.2019: 
 

Prohlášení sdružení Baby Products Association (BPA) týkající se dětské autosedačky BabyStyle Oyster 
Carapace Infant 

 
     Sdružení Baby Products Association (BPA) věří, že je důležité, aby měli rodiče a osoby pečující o dítě 
jasnou představu o otázkách týkajících se bezpečnosti výrobků, odpovědnosti našich členů při výrobě 
bezpečných produktů a stejně tak i odpovědnosti rodičů při jejich správném používání. Našim cílem je 
budovat toto povědomí, aby byla zajištěna bezpečnost dětí.   
 
     Společnost BabyStyle UK Ltd je členem sdružení Baby Products Association od roku 2002. Má aktivní 
zastoupení jak v technických, tak i ve výkonných výborech a stejně tak je i zastoupená v BSI, CEN a ISO 
výborech pro standardizaci a proto víme, že bere bezpečnost svých výrobků velmi vážně. Považujeme 
nedávné tvrzení o nebezpečnosti výrobku vznesené proti autosedačce BabyStyle Oyster Carapace Infant za 
nepřesné a zavádějící. Produkty vyrobené a/nebo dodané našimi členy jsou testovány a splňují nejnovější 
britské, evropské a OSN bezpečnostní normy a předpisy a autosedačka BabyStyle Oyster Carapace opravdu 
splňuje zákonné požadavky ECE R129. Při používaní těchto výrobků pro dítě je věnována veškerá pozornost 
možným rizikům a je důležité, aby si spotřebitelé vždy přečetli a po celou dobu dodržovali pokyny výrobce 
uvedené v návodu k použití. Nedodržení těchto pokynů nelze použít k odvození závěru, že výrobek je 
nebezpečný.  
     Zatímco ve Spojeném království je dispozici jen málo údajů o nehodách, výrobci jsou informování o 
závažných incidentech způsobených jejich produkty a neexistují žádné důkazy, které by naznačovaly, že se 
tyto autosedačky účastnily jakýchkoli incidentů při skutečném používání.  
 
     Organizace „Which?“ nezpřístupňuje veřejnosti vlastní zkušební metody nebo postupy k přezkoumání.  
Britské, evropské a bezpečnostní normy a nařízení OSN jsou vytvářeny a aktualizovány bezpečnostními 
experty s hlubokými znalostmi o výrobcích a souvisejících rizicích. I když nemusí být neomylné, jsou tyto 
dokumenty veřejně dostupné a existuje jasný postup, který je potřeba dodržet, aby byly vyřešeny jakékoliv 
otázky týkající se bezpečnosti.  
     Zástupci organizace Which? se nikdy dobrovolně neúčastnili těchto výborů, ani s nimi nesdílí svůj 
testovací protokol, aby ho tyto výbory mohly vzít v úvahu.  
 
Pokud je tedy bezpečnost dítěte jejich hlavních zájmem, věříme, že toto je první věc, kterou by měli zvážit.  


