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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

CE  – Evropská shoda – označení CE (z fr. Conformité europeénne) 

CEN  – Evropský výbor pro normalizaci (Comité Européen de Normalisation) 

CENELEC  – Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (Comité Européen 

de Normalisation de l’Electricité) 

CPD  – Směrnice o stavebních výrobcích (Construction Products Directive) 

CPR  – Nařízení o stavebních výrobcích (Construction Products Regulation) 

ČSN – Česká technická norma 

EAD  – Evropský dokument pro posuzování (European Assessment Dokument) 

EFTA – viz ESVO 

EN – Evropská norma 

ETSI  – Evropský ústav pro telekomunikační normy 

(European Telecommunications Standards Institute) 

EU  – Evropská Unie 

ESOs – Evropské normalizační organizace (European Standards Organisations) 

ESVO  – Evropské sdružení volného obchodu = anglicky European Free Trade 

Association (EFTA) 

ETA  – Evropské technické posouzení (European Technical Assessment)  

ETA  – Evropské technické schválení (European Technical Approval)  

hEN  – Harmonizovaná norma 

HTS  – Harmonizovaná Technická Specifikace 

ISO  – Mezinárodní organizace pro normalizaci, nebo též mezinárodní norma  

(International Organization for Standardization) 

NLF – Nový legislativní rámec EU (new Legislative Framework) 

TABs   – Subjekty pro technické posuzování (Technical Assessment Bodies) 
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ÚVOD 

                                                                

Stavebnictví je jedním z důležitých průmyslových odvětví EU. Pro přiblížení 

představy toto odvětví zastupuje 10 % HDP, působí v něm 2,7 milionů podniků 

a je největším zdrojem pracovních míst v evropském průmyslu. Rozvoj průmyslu, stejně 

tak jako i oboru stavebnictví, je závislý na rostoucí ekonomice. Ta zase úzce souvisí 

s obchodováním. Proto Evropská Unie (EU) věnuje nemalé prostředky do podpory 

zrovnoprávnění výroby a obchodu na území členských států. 

Uvedení výrobku na trh 

„Uvedení výrobku na trh je první dodání výrobku na trh v rámci obchodní 

činnosti, kterým se rozumí předání nebo nabídnutí k předání výrobku nebo převod 

vlastnického práva k výrobku za účelem distribuce, používání nebo spotřeby na trhu 

Evropské unie, nestanoví-li zvláštní zákon jinak“ [9].  

EU se stále vyvíjí, jakožto i technické poznatky, a z toho důvodu postupně 

vznikají i legislativní normy. Pojem „Uvedení výrobků na trh“ může dle rozdílných 

výkladů těchto norem působit neurčitě. V úvodním odstavci je popsán výklad tohoto děje, 

ve znění §2, pís. b) Zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, 

v aktuálním znění od 20. 7. 2011 

Podrobnější výklad tohoto pojmu [14]: 

 Výrobek je na trh Společenství uveden, když je poprvé zpřístupněn. To se stane, 

když je výrobek předán ze stadia výroby se záměrem distribuce nebo používání na trhu 

Společenství; 

 Pojem uvedení na trh se vztahuje na každý jednotlivý výrobek, nikoli na druh 

výrobku, a to ať byl vyroben jako jednotlivý kus či v rámci série; 
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 Výrobek je předán zplnomocněnou osobou, výrobcem či dovozcem osobě 

odpovědné za distribuci výrobku či konečnému spotřebiteli; 

 Samotné předání výrobku může být za úplatu či bezúplatně, tedy např. prodejem, 

darováním, vypůjčením, pronájmem, leasingem, atd.; 

 Výrobek je na trh uveden také nabídnutím k předání, tedy zpřístupněním 

ve vlastním distribučním řetězci s úmyslem předat jej konečnému spotřebiteli. 

Kdy není výrobek uveden na trh 

Výrobek není uveden na trh, když [14]: 

 Je určen k vývozu mimo území ES, tedy do „třetího prostoru“; 

 Je předán jinému výrobci za účelem jeho dalšího „zpracování“ (např. jeho 

začleněním do jiného výrobku, úpravě výrobku, atd.); 

 Je původem mimo prostor ES předáván dovozci k zajištění posouzení shody 

výrobku s národní legislativou; 

 Je určen k prezentaci a tato skutečnost je na něm výslovně vyznačena 

(např. pro účely výstav, veletrhů, předváděcích akcí, atd.); 

 Nebyl zpřístupněn a je umístěn ve skladu výrobce či dovozce; 

 Nebyl vyroben ani dovezen, ale jsou prováděny úkony ke zjištění zájmu na trhu. 
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REŠERŠE 

Diplomová práce si klade za cíl porovnat Směrnici Rady 89/106/EHS o sbližování 

právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků a Nařízení 

evropského parlamentu a rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované 

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 

89/106/EHS. Zaměření práce je směřováno do oblasti vyhodnocení způsobů uvádění 

stavebních výrobků na trh. Sleduje důvody a vývoj tohoto děje jak jej pojímá Směrnice 

a jak se věci mění díky Nařízení. Analyzuje, proč situaci kterou Směrnice vytýčila, 

Nařízení v některých oblastech přejímá, upravuje a od některých zcela odstupuje 

a kde vzniká nový prostor pro nový vývoj celého směru. Konkrétně sleduje cestu 

stavebního výrobku, kterou musí absolvovat od výroby, přes proces certifikace a připojení 

označení „CE“ k samotnému uvedení na trh a distribuci k odběrateli.  

Dalším úkolem práce je zhodnocení implementace Směrnice 89/106/EHS 

do českého národního práva, kterým je konkrétně Zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Zákon popisuje 

požadavky na výrobky obecně a ty jsou dále konkretizovány v prováděcích předpisech 

k tomuto zákonu. Prvním je Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Dalším 

je Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády 

č. 128/2004 Sb. Následně pak reakce zákona č. 22/1997 Sb. a jeho prováděcích nařízení 

na zveřejnění Nařízení Rady 305/2011. Práce hodnotí nutnost vzniku zákona 

č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Porovnává postupy posuzování shody podle Směrnice Rady a posléze Nařízení Evropy 

a Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. Obecně popisuje proces harmonizace evropských 

i českých norem a jiných technických předpisů. 

Sekundární částí diplomové práce je analýza druhého základního požadavku 

na stavby a tou je požární bezpečnost dle Nařízení Rady. Zjišťuje zde vliv rozhodnutí 

Komise na posuzování vlastností stavebních výrobků v případě požáru. 
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Hlavním zdrojem informací jsou všechny zmíněné právní předpisy [1] – [10]. 

Páteřními dokumenty jsou Směrnice rady 89/106/EHS, Nařízení Rady 305/2011 a zákon 

č. 22/1997 Sb. Mnohé informace jsou na internetových stránkách [11] – [20]. Je nutné 

se probrat velkou paletou informací, proniknout do terminologie práva a vybrat část 

nahromaděných zdrojů tak, aby i nezaujatý pozorovatel a laická veřejnost dostala 

přehledný dokument vztahující se k problematice stanovení harmonizovaných podmínek 

pro uvádění stavebních výrobků na trh EU. 
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1. ÚVOD K LEGISLATIVĚ PRO UVÁDĚNÍ VÝROBKŮ NA TRH, 

TZV. VÝROBKOVOU ZÁKLADNU 

1.1.  Historie EU a její legislativy 

Abychom lépe pochopili situaci kolem Evropské Unie (dále EU) a co EU vlastně 

znamená je zde uveden stručný přehled historie vzniku a vývoje Evropského společenství 

[17]:  

1949 – Rada Evropy – zakládají západní státy Evropy (obr. 1.1); 

 

Obr. 1.1 

 Zakládající členské státy: Belgie, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo 
a Nizozemsko. 

 

1950 – Evropské společenství uhlí a oceli (ESUO) – počátek hospodářského 

a politického sjednocování evropských zemí. Zakládajících států bylo 6: Belgie, Francie, 

Itálie, Lucembursko, Německo a Nizozemsko. Záměr: Ukončení častých válek mezi 

sousedy a zajištění trvalého míru; 

1957 – Evropské hospodářské společenství (EHS) a Evropské společenství 

pro atomovou energii (Euratom) – podepsání Římské smlouvy, kterou se zakládá 

„společný trh“; 

1962 – Společná zemědělská politika – společná kontrola produkce potravin 

členských států, stejné ceny za produkty pro zemědělce; 
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1967 – Evropské společenství (ES) – sloučení EHS, Euratom a ESUO;  

1968 – Volný přeshraniční obchod – země společenství odstraňují vnitřní clo 

na dovážené zboží; 

1972 – Mechanismus směnných kurzů – zajištění měnové stability a první krok 

k zavedení jednotné měny. Euro o 30 let později; 

– předpisy na ochranu životního prostředí – zavedena zásada „znečišťovatel 

platí“;  

1973 – vstupují do ES Dánsko, Irsko a Spojené království – počet členských států 

se zvyšuje na devět. 

1974 – Evropský fond pro regionální rozvoj – investice převedeny z bohatých 

regionů do chudých – vytvoření pracovních míst, výstavba a silnic, podpora investic; 

1979 – přímé volby členů do Evropského parlamentu občany ES; 

1981 – vstup Řecka do ES; 

1985 – Schengenská dohoda – postupné odstraňování kontrol na společných 

hranicích; 

1986 – vstup Španělska a Portugalska do ES; 

 – Jednotný evropský akt (JEA) – šestiletý program na podporu jednotného 

vnitřního obchodu odstraněním rozdílů ve vnitrostátních předpisech; 

1990 – východní část Německa se stává součástí ES – po pádu berlínské zdi 

a sjednocení Německa; 

1992 – Smlouva o Evropské Unii (Maastrichtská smlouva) – pravidla pro budoucí 

jednotnou měnu, zahraniční a bezpečnostní politiku, spolupráce v oblasti spravedlnosti 

a vnitřních věcí. Název "Evropské společenství" je podle smlouvy oficiálně nahrazeno 

názvem "Evropská unie". 

1993 – Jednotný trh – „čtyři svobody“: volný pohyb zboží, služeb, osob a peněz; 

– Kodaňská kritéria – obecné závazné podmínky pro přistupující země 

střední a východní Evropy; 

1995 – vstup Finska, Rakouska a Švédska do EU; 
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 – druhá Schengenská dohoda – v sedmi zemích mohou občané jakékoli 

státní příslušnosti cestovat bez pasových kontrol na hranicích (Shengenský prostor). 

V průběhu času se připojovaly i další státy; 

1997 – souhlas představitelů států a vlád EU se zahájením přístupových jednání 

s desíti státy střední a východní Evropy (Bulharsko, Česká republika, Estonsko, Lotyšsko, 

Litva, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko). Zahrnuty jsou 

i středomořské ostrovy Kypr a Malta; 

2001 – Smlouva z Nice – přizpůsobení instituce EU novému počtu členů;  

– zavedeno Euro v 11 zemích – pro bezhotovostní styk;  

2004 – zavedeny Eurobankovky a Euromince; 

2004 – vstup osmi zemí východní Evropy do EU (obr. 1.2) – (Česká republika, 

Estonsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Polsko, Slovensko a Slovinsko) – končí rozdělení 

Evropy dle rozhodnutí před 60 lety na Jaltě; 

– Kypr a Malta – členskými státy EU; 

 

 

Obr. 1.2 

  Členské státy: Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lucembursko, Německo, 
Nizozemsko, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko, Spojené království a Švédsko. 

 Nové členské státy: Česká republika, Estonsko, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 
Malta, Polsko, Slovensko a Slovinsko. 

 Kandidátské země: Bulharsko, Rumunsko a Turecko. 
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2005 – Smlouva o Ústavě pro Evropu – demokratické rozhodování a schopnost 

jednání v EU o více než 25 zemích;  

2007 – vstup Bulharska a Rumunska do EU; 

– Lisabonská smlouva – posílení demokracie, efektivnosti a transparentnosti 

EU a umožnit jí zabývat se globálními otázkami, jako jsou změny klimatu, bezpečnost 

a udržitelný vývoj. Vstupuje v platnost 1. 12. 2009  

2013 – vstup Chorvatska do EU. 

1.2. Obchodování s výrobky pro stavbu 

1.2.1. Situace do roku 1989 

Do roku 1989 má každý stát ve společenství svou legislativu. Pokud chce členský 

stát určitý výrobek vyvážet a prodávat do jiné země společenství, musí mít atestaci 

dle norem příslušné země. Do těchto vnitrostátních norem, technických schválení a jiných 

technických specifikací a předpisů, se promítají požadavky bezpečnosti staveb, ochrany 

zdraví, trvanlivosti, úspory energie, hospodárnosti, ochrany životního prostředí a jiných 

hledisek veřejného zájmu. Rozdíly v normách jednotlivých zemí jsou značné a přímo 

úměrné ekonomické vyspělosti státu. Provádění takovýchto zkoušek je nákladné, 

což brání, stejně tak jako odlišnost předpisů, obchodování v rámci společenství. 

Existují dva způsoby na půdě Unie, jak umožnit na vnitřním trhu volný pohyb 

zboží. Prvním je „vzájemné uznávání rovnocennosti“ mezi všemi členskými státy i přes 

rozdílné technické požadavky na různá zboží. Vzájemný obchod probíhá dle zásady, 

že výrobek legálně vyrobený a uvedený na trh v jednom členském státě musí mít volný 

přístup i na trhy všech ostatních členských zemí ES, bez ohledu na to, zda odpovídá 

předpisům těchto členských států [1]. Vedeno podle myšlenky: je-li zboží dostatečně 

vyhovující pro spotřebitele v jednom členském státě (tj. odpovídá místním potřebám), 

je vyhovující i pro spotřebitele v ostatních členských státech a proto musí být umožněn 

hospodářský pohyb tohoto zboží ve všech státech EU. Princip vzájemného uznávání 

se aplikuje mimo členské státy EU i na jiné členské státy Evropského hospodářského 
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prostoru, tj. kromě členských států EU ještě Turecko a státy ESVO (Evropské sdružení 

volného obchodu), kterými jsou Norsko, Lichtenštejnsko a Island [13].   

V oblasti stavebnictví jsou technické překážky tak rozsáhlé, že nemohou 

být odstraněny vzájemným uznáním a jednotlivé země trvají na dodržování svých 

technických požadavků. Zde nastupuje druhé řešení a tím je „sjednocení (harmonizace) 

technických požadavků“. Po dlouhých jednáních odborníků všech zemí společenství, 

při hledání přijatelného kompromisu mezi všemi technickými požadavky jednotlivých 

států, vznikají směrnice, jejichž odrazovým můstkem jsou základní požadavky 

na bezpečnost lidí, zvířat, majetku a ochranu životního prostředí. Cílem je umožnění 

přístupu co největšímu počtu výrobců na tento trh. Ke směrnicím jsou 

zpracovány evropskými nevládními normalizačními institucemi harmonizované evropské 

technické normy pro jednotlivé výrobky.  Orgány příslušné přijímat harmonizované 

normy, na základě pověření uděleného Komisí, jsou tři evropské normalizační organizace 

(ESOs): 

 Evropský výbor pro normalizaci (CEN);  

 Evropský výbor pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC); 

 Evropský ústav pro telekomunikační normy (ETSI).   

1.2.2. Situace po roce 1989 

Rok 1989 byl pro obchod ve stavebnictví zlomový. Dne 21. prosince 1989 byla vydána 

Směrnice Rady 89/106/EHS, o sbližování právních a správních předpisů členských států 

týkajících se stavebních výrobků.  Zkráceně Směrnice o stavebních výrobcích  – 

Construction Products Directive (CPD). Touto směrnicí EU podpořila a zjednodušila 

obchodování s výrobky pro stavbu. 

Čeho a koho se směrnice týká? Jedná se o vlastnosti stavebních výrobků, které 

jsou určeny k zabudování do staveb, povinnosti jejich výrobců a distributorů. Postupy 

při vydávání a schvalování harmonizovaných norem a dále způsobu kontroly a dozorem 

nad trhem. 

Které stavební výrobky a jaké vlastnosti jsou středem zájmu? Především 

ty stavební výrobky, které jsou určeny výrobcem pro trvalé zabudování do stavby a jeho 

vlastnosti mohou ovlivnit alespoň jeden z těchto základních požadavků [7]: 
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 Mechanická odolnost a stabilita: 

V průběhu výstavby a užívání stavby musí být splněny podmínka pro I. mezní 

stav únosnosti a II. mezní stav přetvoření. Nesmí dojít ke zřícení stavby nebo její části, 

ani k většímu stupni přetvoření či poškození jiných částí stavby vlivem deformace nosné 

konstrukce. Nesmí dojít k poškození neúměrně většímu, než byla původní příčina. 

 Požární bezpečnost 

V případě požáru si konstrukce musí po určitou dobu zachovat svou únosnost 

a stabilitu. Musí omezit vznik a šíření požáru a kouře v objektu a na sousední objekty. 

Zabezpečit bezpečné opuštění objektu osobami a zvířaty nebo jejich jiné zachránění. 

Neohrožovat zasahující jednotky. 

 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Stavba nesmí ohrožovat hygienu a zdraví uživatelů a okolí uvolňováním 

toxických nebo jinak nebezpečných látek do ovzduší, půdy a vody. Musí být zabezpečeno 

dostatečné zneškodňování odpadních vod, kouře a jiných odpadů. Zabránit výskytu 

vlhkosti uvnitř i na povrchu stavby. 

 Bezpečnost při užívání 

Při užívání stavby nesmí vzniknout nepřijatelné nebezpečí úrazu, například 

uklouznutím nebo smykem, nárazem, pádem, zásahem elektrickým proudem, popálením 

a zraněním výbuchem.  

 Ochrana proti hluku 

Hluk poblíž stavby neohrozí zdraví okolních obyvatel, například nenaruší klidný 

spánek nebo práci v uspokojivých podmínkách. 

 Úspora energie a ochrana tepla 

Zařízení stavby pro vytápění, chlazení a větrání musí být energeticky úsporné 

s ohledem na klimatické podmínky a požadavky uživatelů. 

Požadované vlastnosti se posuzují podle harmonizovaných norem 

nebo evropských technických schválení (ETA).  Výrobek musí technické vlastnosti 

nejenom splnit, ale při běžné údržbě si je i uchovat, po dobu jeho ekonomicky přiměřené 

životnosti. 
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Co jsou harmonizované normy a jak vznikají? Harmonizované normy jsou 

technické specifikace přijaté Evropským výborem pro normalizaci (CEN) nebo Evropským 

výborem pro normalizaci v elektrotechnice (CENELEC) nebo oběma. Činí tak na základě 

pověření udělených Komisí, která nejdříve věc projedná se Stálým stavebním výborem 

a na základě jeho vyjádření zveřejňuje svoje stanovisko.  

Co je Stálý stavební výbor? Výbor se skládá ze jmenovaných zástupců členských 

států. Každý stát má dva zástupce s hlasovacím právem a ti mohou mít dále odborný 

doprovod vzhledem k posuzovanému problému.  

  Sjednocení směrnic 

Rada Evropy přijala, za účelem postupného překonávání technických překážek 

obchodu, řadu směrnic k různým druhům výrobků. Každá z těchto směrnic stanoví 

připojování označení „CE“, která bývají rozdílná. V zájmu zjednodušení byla tato rozdílná 

ustanovení nahrazena sjednocenými předpisy a byla harmonizována zejména s ohledem 

na výrobky, které mohou spadat do působnosti několika směrnic. [8]  

Toto sjednocení bylo vydáno ve Směrnici Rady 93/68/EHS, ze dne 22. července 

1993, kterou se mění směrnice 87/404/EHS (jednoduché tlakové nádoby), 88/378/EHS 

(bezpečnost hraček), 89/106/EHS (stavební výrobky), 89/336/EHS (elektromagnetická 

kompatibilita), 89/392/EHS (strojní zařízení), 89/686/EHS (osobní ochranné prostředky), 

90/384/EHS (váhy s neautomatickou činností), 90/385/EHS (aktivní implantabilní 

zdravotnické prostředky), 90/396/EHS (spotřebiče plynných paliv), 91/263/EHS 

(telekomunikační koncové zařízení), 92/42/EHS (nové teplovodní kotle na kapalná nebo 

plynná paliva) a 73/23/EHS (elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích 

napětí). 

Výsledkem směrnice Rady 93/68/EHS jsou obecná pravidla pro označení shody 

„CE“, tedy změna výrazu „značka ES“ na „označení CE“ a definitivní podoba loga 

(viz obr. 1.3). 
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Obr. 1.3 Tvar označení shody CE [8] 

 

1.3. Současnost legislativy v EU 

Evropská komise po konzultacích se Stálým stavebním výborem řešila 

nesrovnalosti vznikající nejednotným výkladem a rozdílným přístupem k implementaci 

do právních řádů některých států. Pro osvětlení pojmu: směrnice (directive) je pro členské 

státy závazná, je nadřazena všem národním zákonům členských států EU a má být 

do národních právních předpisů včleněna. Členské státy mají ve stanovené lhůtě vydat, 

za účelem sjednocení s cílem směrnice, své právní akty. To znamená, že tímto srovnáním 

by mělo dojít ke společnému výsledku. Některé členské země však zastávaly názor, 

že označení CE dle směrnice Rady 89/106/EHS, není povinné a na výrobky distribuované 

z jiných zemí v souladu se směrnicí Rady 89/106/EHS opatřených označením CE, 

požadovaly ještě další místní značku. Takové požadavky vedly k další administrativní 

a finanční zátěži, která dále bránila volnému pohybu zboží. A to je v rozporu se zásadami 

volného obchodu v EU, které vychází ze Smlouvy o fungování Evropské unie, čl. 34 – 36 

[1].  

Pro vyřešení nesrovnalostí Komise prosadila zrušení směrnice Rady 89/106/EHS 

a zveřejnila dne 4. 4. 2011 Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 

ze dne 9. 3. 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních 
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výrobků na trh a kterým se ruší směrnice Rady 89/106/EHS. Zkráceně Nařízení 

o stavebních výrobcích - Construction Products Regulation (CPR).   

Jaký důvod nebo důvody vedly Komisi k tomuto rozhodnutí vydat nařízení? 

Nařízení má obecnou závaznost jak na úrovni Společenství, tak na úrovni členských států, 

a je tedy povinné a bezprostředně použitelné v každém  z členských států bez toho, 

že by muselo být do právního řádu kteréhokoliv z členských států transponováno. 

V případě, že vnitrostátní právo není v souladu s  nařízením, má před ním nařízení 

aplikační přednost [16]. 

Dalším důvodem byl vliv vývoje hospodářské a technické situace v EU. Směrnice 

Rady 89/106/EHS již v mnoha ohledech neodpovídala zcela potřebám praxe. Komise měla 

na výběr ze tří možností: 

1. Ponechat směrnici beze změny a neprovádět žádná opatření. Toto řešení 

by ponechalo v systému nevyřešený nejednotný přístup k používání označení 

CE a ostatních dílčích problémů. 

2. Zrušit směrnici a vrátit se k modelu vzájemného uznávání. Tato možnost 

se ukázala jako krok zpět a volný oběh stavebních výrobků na vnitřním trhu 

by nebyl podpořen. Navíc tuto možnost odmítla i technická veřejnost. 

3. Nahradit směrnici novým předpisem. Velkou výhodou by bylo zachování již 

existujících a osvědčených harmonizovaných technických specifikací 

zpracovaných k provedení směrnice Rady 89/106/EHS. Proces harmonizace 

by nebyl zpochybněn a potvrdilo by se vnitřní zajištění trhu se stavebními 

výrobky právními předpisy EU, zatímco členským státům by zůstala 

kompetence pro pravidla navrhování a provádění staveb.   

Analýza těchto variant řešení prokázala, že z hlediska zdravého vývoje 

je nejvhodnější třetí možnost, která ze stávajícího předpisu přebere dobré a osvědčené 

prvky a u nedostatků vybuduje zlepšení v maximální možné míře. 

Obecně CPR poskytuje nová vyjasnění pojmů a používání označení „CE“, zavádí 

zjednodušené postupy snižující náklady zejména malým a středním podnikům [17]. Byl 

nalezen společný technický jazyk a jednotné metody posuzování vlastností stavebních 

výrobků. Dohromady to zajistilo výstup kvalitních informací o stavebním výrobku. 
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Metody posuzování byly sestaveny do harmonizovaných evropských norem 

(hEN) a evropských dokumentů pro posuzování (EAD). Tyto společné technické předpisy 

nebo také možno říci společný technický jazyk, je určen pro: 

 výrobce, pokud chtějí prohlásit vlastnosti svých produktů a uvést výrobky 

na trh; 

 orgány členských států (kompetentní autority) při specifikaci národních 

požadavků na stavby; 

 uživatele výrobků (architekti, inženýři, konstruktéři, stavební firmy, apod.), 

usnadňující výběr produktů nejvhodnějších pro jejich zamýšlené použití 

ve stavebních pracích ve fázi projektování a realizace staveb; 

 orgány dozoru nad trhem při jejich kontrolních aktivitách. 

Souhrnem: nařízení nabylo účinnosti od 24. 4. 2011, nicméně pro výrobce 

je významné datum 1. 7. 2013, kdy vstoupily v platnost články, které se týkají 

vydávání nových dokumentů, zjednodušených postupů, výjimek apod. V tomto časovém 

rozmezí měly státy zajistit jmenování notifikovaných neboli oznámených subjektů 

a subjektů pro technické posuzování, které budou vydávat ETA [11]. Stavební výrobky 

uváděné na trh po tomto datu, již musí být provázeny dokumentem prohlášení 

o vlastnostech namísto dosavadního prohlášení o shodě. Prohlášení o shodě u stavebních 

výrobků uvedených na trh před tímto datem zůstávají v platnosti po tzv. doběhovou dobu, 

kdy budou vyčerpány skladové zásoby těchto výrobků. 

1.4. Historie legislativy v ČR 

Česká republika se stala plnoprávným členem EU 1. května 2004. Toto právo 

přineslo ale i povinnost upravit české právní předpisy tak, aby nebyly v rozporu s předpisy 

evropskými. V konkrétní oblasti uvádění stavebních výrobků na jednotný trh, bylo třeba 

sjednotit právní předpisy se směrnicí Rady 89/106/EHS. Směrnici bylo nutno uznat 

v platném znění, bez možnosti připomínek, neboť byla přijata před vstupem ČR do EU.  

Z toho vyplynula nutnost přizpůsobit novým požadavkům zákon č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. Bylo 

vydáno nařízení vlády č. 190/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky označované CE, ze dne 10. 4. 2002. Jedná se o stavební výrobky, které mohou 
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svými vlastnostmi ovlivnit bezpečnost a kvalitu staveb. Takové výrobky musí být před 

uvedením na trh posouzeny dle předepsaného postupu. Pokud se na výrobek vztahuje 

nutnost posouzení podle harmonizované normy, musí být pro takový výrobek vydáno 

výrobcem „ES prohlášení o shodě“ a výrobek označen „CE“. 

Dalším bylo Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky, ze dne 6. března 2002. 

V České republice je největší zkušebnou stavebních výrobků Technický 

a zkušební ústav stavební, s. p., který je zároveň koordinačním pracovištěm 

pro autorizované osoby jmenované pro posuzování shody (certifikaci) stavebních výrobků 

v České republice [11]. 

1.5. Současnost legislativy v ČR 

Zveřejněním Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, v Úředním 

věstníku EU, byla nahrazena směrnice Rady 89/106/EHS. Účinnost nařízení je přímá, 

je obecně závazným předpisem EU, tzn., že není třeba vydávat žádné nařízení české vlády. 

Úpravy obsažené v tomto unijním předpise, mají nadřazené postavení, a proto při jejich 

uplatnění mají přednost před předpisy vnitrostátního právního řádu. Nařízením se musí 

řídit všechny subjekty v členském státě, tzn. stát samotný a všechny jeho orgány státní 

správy. Je možné se odvolávat na text nařízení a zároveň se přímo na jeho základních 

principech dožadovat plnění práv a povinností v něm určených.  

Bylo zrušeno nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým byla implementována 

směrnice Rady 89/106/EHS do zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů.  

V platnosti zůstává Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické 

požadavky na vybrané stavební výrobky. Podrobněji v kap. 3.4. 

Vstupuje v platnost Zákon č. 100/2013 Sb., kterým se novelizuje zákon 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ze dne 21. 3. 2012. Tento zákon upravuje 

v návaznosti na bezprostředně použitelný předpis Evropské unie pro stavební výrobky 

výkon státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním na trh stavebních výrobků 

s označením CE, včetně dozoru nad plněním povinností stanovených přímo použitelným 
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předpisem pro stavební výrobky a ukládání sankcí za jejich porušení [10]. Konkrétně 

orgánem pro přijímání žádostí subjektů o ověření splnění požadavků CRP s pravomocí 

oznamovat, kteří výrobci a prodejci stavebních materiálů vyhovují požadavkům unijního 

nařízení je Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví [18]. Právo 

vykonávat dozor nad řádným uváděním a dodáváním stavebních výrobků označovaných 

symbolem CE na trh v České republice dostala Česká obchodní inspekce. 

Nadále zůstávají technickými specifikacemi určenými pro posuzování shody 

harmonizované normy, podle kterých jsou výrobci zvyklí posuzovat. U výrobků, které byly 

posouzeny podle harmonizovaných norem před vydáním nařízení, posouzení zůstává 

v platnosti, ale každý výrobce musel po 1. 7. 2013 vydat na základě stávajícího „prohlášení 

o shodě“ nově „prohlášení o vlastnostech“. Připojení CE k výrobku, ke kterému bylo 

vydáno prohlášení o vlastnostech, se nemění. Tj. CE musí být umístěno na výrobku, nebo 

pokud to rozměry nedovolují, umístěno na štítku nebo v průvodní dokumentaci. Ke značce 

se připisuje tzv. vročení, např. CE89, které označuje rok, v němž byl výrobek opatřen 

označením CE [8]. 

2. NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU O STAVEBNÍCH 

VÝROBCÍCH  

V kapitole 1.3. jsou rozebrány důvody a okolnosti vzniku Nařízení Evropského 

Parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 (CPR).  V této kapitole se podíváme na princip, 

smysl a cíl tohoto nařízení. Co všechno zahrnuje, požaduje, v čem podporuje a rozvíjí 

obchod na území členských států. 

2.1. Nová koncepce uvádění stavebních výrobků na trh EU 

Obecně předpisy členských států požadují, aby byly stavby projektovány 

a stavěny tak, aby nebyla ohrožena bezpečnost lidí, domácích zvířat nebo majetkové 

hodnoty, a také neměly negativní vliv na životní prostředí. Tyto požadavky jsou následně 

promítány do vnitrostátních norem, technických schválení a jiných technických 

specifikací. Vyplývají z nich požadavky kladené na stavební výrobky.  

Diference mezi těmito nároky u jednotlivých členských zemí je překážkou 

v obchodu v rámci EU. Odstranění těchto technických obtíží v obchodování se stavebními 
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výrobky a usnadnění jejich svobodného pohybu na vnitřním trhu bylo cílem směrnice Rady 

89/106/EHS. Odborníci členských států se dohodli na jednotné úrovni požadavků 

týkajících se bezpečnosti pozemních staveb, ochrany zdraví a životního prostředí, 

životnosti, energetických úspor, ekonomických aspektů a dalších důležitých stanovisek 

veřejného zájmu. K dosažení uvedených potřeb bylo ve směrnici stanoveno, jak se mají 

tvořit harmonizované technické specifikace pro účely posuzování vlastností pro stavební 

výrobky a za jakých podmínek jsou udělována evropská technická schválení.  

Na základě rozsáhlé studie Evropské komise, která potvrdila, že směrnice Rady 

č. 89/106/EHS již nedokáže uspokojivě pokrýt aktuální potřeby praxe, bylo přistoupeno 

k tvorbě nového nařízení.  Dne 24. dubna 2011 vstoupilo v platnost zveřejněním Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS (dále Nařízení) [4]. Nařízení CPR vstoupilo v platnost již 24. 

4. 2011, většina článků a příloh nabyla účinnosti 1. července 2013.  

Cílem nařízení je: 

– zjednodušit a ujasnit stávající oblast uvádění stavebních výrobků na trh; 

– stanovit přehledná a jednoznačná pravidla pro uvádění a dodávání 

stavebních výrobků na trh a pro používání označení CE u těchto 

výrobků; 

– srozumitelně určit povinnosti jednotlivých hospodářských subjektů, 

oznámených subjektů a subjektů pro technické posuzování; 

– zaměřit se na dosažení co největší míry scelení trhu se stavebními 

výrobky a upevnit důležitost tzv. prohlášení o vlastnostech jako 

prostředku poskytování přesných, spolehlivých a důvěryhodných 

informací o vlastnostech stavebních výrobků nepostradatelných 

pro provádění a navrhování staveb; 

– rozšířit pozitiva ve zmírnění administrativní a finanční zátěže malých 

a středních podniků; 

– v neposlední řadě vysvětlit a posílit pravomoci dozorových orgánů 

při kontrole dodržování povinností jednotlivých subjektů v této oblasti.  
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2.2. Základní charakteristiky stavebních výrobků 

Příprava normalizačních mandátů a harmonizovaných technických specifikací 

je založena na základních požadavcích na stavby, které již byly specifikovány ve směrnici 

Rady 89/106/EHS (viz kap. 1.2.2.). V nařízení 306/2011byly tyto požadavky ve třech 

bodech doplněny a o jeden rozšířeny. Rozšíření se týká těchto vlastností: 

 Mechanická odolnost a stabilita 

Zůstává beze změn dle směrnice 89/106/EHS.  

 Požární bezpečnost 

Zůstává beze změn dle směrnice 89/106/EHS. 

 Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Požadavky na stavbu týkající se vlivu stavby na životní prostředí je rozšířen 

na celý její životní cyklus, tedy během výstavby, používání i demolice. 

Zákaz emisí nebezpečných látek do ovzduší je upřesněno na vnitřní a vnější 

ovzduší a týká se rozšíření druhů látek o látky těkavé, organické a skleníkové plyny. 

Ohrožení vod je rozepsáno na vody podzemní, povrchové a mořské. Zvlášť je kladen důraz 

na nebezpečí uvolňování nebezpečných látek do vody pitné a to i látek, které mají 

na pitnou vodu jiný negativní dopad.  

 Bezpečnost a přístupnost při užívání 

Výčet nebezpečí, na které jsou kladeny požadavky, je rozšířen o vloupání. Otázka 

bezpečnosti při užívání je zpřesněna o přístupnost a použití stavby pro osoby 

se zdravotním postižením. 

 Ochrana proti hluku 

Zůstává beze změn dle směrnice 89/106/EHS. 

 Úspora energie a ochrana tepla 

Požadavek na úspornou spotřebu energie, během života stavby je rozšířen 

o požadavek na minimální potřebu energie i v průběhu výstavby a odstraňování. 

 Udržitelné využívání přírodních zdrojů 
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Nově zřízený základní požadavek, který vyžaduje, návrh, provedení a zbourání 

staveb tak, aby bylo zajištěno udržitelné využívání přírodních zdrojů v oblastech: 

– opětovného využití nebo recyklovatelnosti staveb, jednotlivých 

materiálů a částí v nich po zbourání; 

– životnosti stavby; 

– uplatnění materiálů a druhotných surovin hospodárných k životnímu 

prostředí při stavbě. 

Z těchto základních požadavků na stavby stanoví harmonizované technické 

specifikace základní charakteristiky stavebních výrobků. 

Existují však ještě zvláštní skupiny stavebních výrobků, na které se nevztahuje 

harmonizovaná norma. Komise může vybrat prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci 

základní charakteristiky, pro něž výrobce učiní prohlášení o vlastnostech výrobku při jeho 

uvedení na trh. To se také týká stanovení mezní úrovně pro vlastnosti, prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci, s ohledem na základní charakteristiky, které mají být uvedeny 

v prohlášení.  

Mezní úroveň je maximální nebo minimální hodnota vlastností základních 

charakteristik stavebního výrobku. Mezní úrovně stanovené Komisí mají být, obecně 

uznávanými hodnotami pro základní charakteristiky příslušného stavebního výrobku a mají 

zajistit vysokou úroveň ochrany zdraví a životního prostředí, bezpečnosti a ochrany 

spotřebitele a přihlížet přitom zejména k novému vývoji založenému na vědeckých 

poznatcích [1]. Mezní úrovně mohou být technické nebo regulativní a je možné 

je aplikovat na jednu charakteristickou vlastnost nebo na soubor charakteristik. 

2.3. Prohlášení o vlastnostech 

2.3.1. Úpravy v průvodní dokumentaci  

Prohlášení o vlastnostech (declaration of performance) zavádí Nařízení 305/2001 

jako podmínku pro označení výrobku CE. Do té doby platilo ES Prohlášení o shodě (EC 

declaration of conformity) nebo Certifikát shody dle směrnice 89/106/EHS. 

ES Prohlášení o shodě nebo Certifikát shody je písemné ujištění výrobce nebo 

dovozce o tom, že výrobek splňuje požadavky technických předpisů a byl dodržen 
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stanovený postup při posouzení shody. Který z dokumentů bude vydán, závisí na postupu 

ověření shody v případě, že [7]: 

 výrobce má systém řízení výroby, aby zajistil, že výroba je v souladu 

s příslušnými technickými specifikacemi 

 kromě systému výroby je pro konkrétní výrobky dle technických 

specifikací zapojen do posuzování a dozoru nad řízením výroby 

nebo samotným výrobkem schválený certifikační orgán  

Oba dokumenty opravňují výrobce nebo jeho zástupce usazeného ve Společenství 

opatřit výrobek nebo štítek výrobku, případně jeho obal nebo průvodní obchodní doklady 

odpovídající značkou ES, tj. označení „CE“. 

Při prokazování shody, na základě kterých výrobce vypracoval Prohlášení o shodě 

se, bylo možno požít jeden ze šesti předepsaných systémů: 1+, 1, 2+, 2, 3 a 4. 

Prohlášení o vlastnostech plně nahrazuje ES Prohlášení o shodě i Certifikát 

shody. Dokument také vede k oprávnění označení výrobku „CE“. Výrobce v prohlášení 

o vlastnostech uvádí vlastnosti stavebního výrobku, na které se vztahují základní 

charakteristiky dotčeného výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou 

specifikací, kterými jsou harmonizovaná norma (hEN) nebo evropské technické posouzení 

(ETA). 

Systémy prokazování shody byly v podstatě převzaty ze směrnice. Úpravy 

proběhly změnou názvu na posuzování a ověřování stálosti vlastností  a systém „2“ byl 

vypuštěn z důvodu nevyužití. Výrobce tedy vypracuje prohlášení o vlastnostech na základě 

systémů 1, 1+,  2+, 3 a 4. 

2.3.2. Náležitosti a způsoby použití prohlášení o vlastnostech 

Prohlášení o vlastnostech se vypracovává podle vzoru uvedeného v Nařízení 

305/2011 v příloze III. Prohlášení o vlastnostech vypracuje výrobce při uvedení výrobku 

na trh. Je povinné pro ty výrobky, na které se vztahuje harmonizovaná norma nebo je-li 

tento výrobek v souladu s evropským technickým posouzením (ETA). Naopak 

se prohlášení o vlastnostech nevydává a označení CE se neaplikuje, jestliže pro stavební 

výrobek harmonizovaná technická specifikace neexistuje. V takovém případě výrobce 

postupuje podle vnitrostátních předpisů. V ČR podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
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a vydává se prohlášení o shodě. Označení CE se nepřipojuje, ale je možné použít označení 

národní, v ČR je tímto označení CCZ dle kap. 3.3. 

Výrobce nese vypracováním prohlášení o vlastnostech odpovědnost za shodu 

stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení. Členské státy musí považovat 

prohlášení o vlastnostech vypracované výrobci za správné a spolehlivé, pokud objektivní 

údaje neprokáží opak [4].  

Prohlášení o vlastnostech je průvodním dokumentem stavebního výrobku. 

Výrobce musí poskytnout odběrateli kopii a má na výběr, zda v tištěné nebo elektronické 

podobě. Pro jednoho uživatele odebírajícího více kusů téhož výrobku postačuje jedno 

vyhotovení prohlášení o vlastnostech. Prohlášení o vlastnostech se vydává v jazyce, který 

je předepsán členským státem, ve kterém je výrobek dodáván na trh. 

Zpřístupnění prohlášení o vlastnostech na internetové stránce musí být v souladu 

s Nařízením komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014, o podmínkách týkajících 

se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce, 

ze dne 30. října 2013. Podmínky pro zpřístupnění prohlášení o vlastnostech na internetové 

stránce má oprávnění prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci stanovit Komise. Tyto 

podmínky souhlasí s používáním nových informačních technologií a snižují náklady 

výrobců stavebních výrobků a odvětví stavebnictví jako celku. Pokud chce výrobce využít 

výhod těchto informačních technologií, musí splnit tyto ustanovení [5]: 

 na požádání příjemci poskytnout kopii prohlášení o vlastnostech v tištěné 

podobě, neboť příjemce pracující na stavbě, nemusí mít přístup 

k internetu; 

 zabezpečit snadnou identifikaci elektronické formy prohlášení 

o vlastnostech, pomocí unikátního identifikačního kódu typu výrobku 

nebo sérii téhož výrobku, který uvádějí na trh; 

 elektronická forma prohlášení o vlastnostech po zveřejnění na internetu 

nebude měněna a zůstane dostupná po dobu nejméně deseti let od uvedení 

stavebního výrobku na trh, pokud Komise tuto dobu nezmění s ohledem 

na předpokládanou životnost nebo funkci stavebního výrobku ve stavbě; 
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 zabezpečit, že internetová stránka bude nepřetržitě přístupná, a že nedojde 

k výpadku v důsledku technických problémů; 

 internetová stránka musí být pro příjemce stavebních výrobků přístupná 

zdarma. Příjemcům stavebních výrobků bude poskytnut návod, jak získat 

přístup k elektronické formě prohlášení o vlastnostech;  

 zajistit poskytování těchto prohlášení na internetové stránce co nejdříve.   

Podle nařízení 305/2001 může výrobce pro vydání prohlášení o vlastnostech 

využít také tyto zjednodušené postupy: 

 zjištění úrovně nebo třídy vlastností bez zkoušení a výpočtů v případě, 

že tyto jsou specifikovány v harmonizované normě nebo v rozhodnutí 

Komise; 

 výrobce může uzavřít dohodu o využití zkoušek stejného výrobku, 

provedených u jiného výrobce, a vydat vlastní prohlášení o vlastnostech, 

pokud se jedná o shodný typ a pokud majitel zkoušek toto využití povolí;  

 pokud výrobce dodává na trh systém sestávající ze součástí, jejichž 

poskytovatel již zkoušky provedl a povolí toto využití, může na jejich 

základě vydat vlastní prohlášení o vlastnostech. 

Existují také výjimky, kdy výrobce prohlášení o vlastnostech vypracovat nemusí, 

přestože se na výrobek harmonizovaná norma vztahuje, ale ještě nejsou vypracovány 

předpisy Unie ani vnitrostátní předpisy vyžadující prohlášení o základních 

charakteristikách. Takový výrobek pak není označen CE. Použití stavebního výrobku 

je v takovém případě podmíněno některou z těchto podmínek [4]: 

 stavební výrobek je vyroben jednotlivě nebo nesériově na zakázku 

dle zvláštní objednávky a je použit do jedné konkrétní stavby výrobcem, 

který je odpovědný za bezpečné zabudování výrobku do stavby, v souladu 

s příslušnými vnitrostátními předpisy, a na odpovědnost osob 

odpovědných podle příslušných vnitrostátních předpisů za bezpečné 

provedení prací; 

 stavební výrobek je vyroben na staveništi za účelem jeho zabudování 

do konkrétní stavby v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy 
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a na odpovědnost osob odpovědných podle příslušných vnitrostátních 

předpisů za bezpečné provedení staveb;  

 stavební výrobek je vyroben tradičním způsobem či způsobem vhodným 

z hlediska zachování kulturního dědictví a neprůmyslovým postupem 

pro odpovídající renovaci staveb oficiálně chráněných jako součást 

vymezeného prostředí nebo z důvodu zvláštní architektonické 

nebo historické hodnoty v souladu s příslušnými vnitrostátními předpisy. 

2.4. Používání označení CE 

Označení CE se používá pouze na výrobky, ke kterým bylo vydáno prohlášení 

o vlastnostech. Na žádný jiný výrobek být vyznačeno nesmí. Připojení může provést pouze 

výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce. Označení CE je jediné označení osvědčující 

shodu výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení ve vztahu k základním 

charakteristikám podle harmonizované normy nebo evropského technického prohlášení, 

které se na výrobek vztahují. Výrobce tím dává odběratelům na vědomí, že jeho výrobek 

splňuje příslušné požadavky stanovené v harmonizačních právních předpisech EU.  

Značení CE tedy není známkou kvality a bezpečnosti stavebního výrobku, 

ale ukazatelem užitečné informace o jeho vlastnostech a splnění základních požadavků, 

které EU požaduje s ohledem na funkci, kterou má stavební výrobek po zabudování 

do stavby plnit. Tyto informace mohou využít projektanti nebo stavitelé při projektování 

a realizaci staveb. Z toho vyplývá, že bezpečnost stavby není věcí výrobce či distributora 

stavebních výrobků, ale projektanta, který proto potřebuje od výrobců spolehlivé 

informace o vlastnostech všech prvků použitých v projektu.  

Znakem CE může být označen i výrobek, který nebyl vyroben na území členských 

států EU. Označení tedy neznamená, že výrobek původem pochází ze zemí EU.  

K výrobku může být připojeno ještě jiné označení dle vnitrostátních norem. 

Doplňková značení však nesmí být členskými zeměmi, ani odběrateli vyžadována, mohou 

pouze výrobku pomoci lépe obstát v konkurenci. Doplňková značení nesmí být označení 

CE podobná a s ním zaměnitelná. Označení CE nesmí být nijak překrýváno, ani jinak 

přepisováno či upravováno, aby neuvedlo třetí stranu v omyl. Označení CE nahrazuje 

veškerá povinná vnitrostátní označení shody výrobku se stejným významem jako 
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má označení CE, která existovala před uskutečněním harmonizace. Členské státy 

začleněním označení CE do svých vnitrostátních předpisů a administrativních postupů 

musí vnitrostátní značky se stejným významem přestat používat. Doplňkové značky tedy 

mají dodávat další hodnotu označující shodu se záměry odlišnými od záměrů spojených 

s označením CE. 

Příkladem může být značka „OSVĚDČENO PRO STAVBU“ (obr. 2.1) poskytuje 

všem osobám a subjektům, které přicházejí do styku  se stavebním výrobkem, 

důvěryhodnou informaci, že tento výrobek je vhodný pro zabudování do stavby na území 

České republiky, je bezpečný a dlouhodobě kvalitní. 

 

 

Obr. 2.1 značka „Osvědčeno pro stavbu“ [19] 

 

Dalším příkladem může být značka specializované skupiny výrobků pro stavbu 

„SOLAR KEYMARK“ (obr. 2.2). Touto značkou mohou být certifikovány solární 

kolektory pro ohřev vody a vypovídá, že certifikovaný výrobek je bezpečný, dlouhodobě 

kvalitní a že má garantovanou účinnost. 

 

 

Obr. 2.2 značka „Solar Keymark“ [20] 
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Členské státy mohou používat další vnitrostátní metody ve svých požadavcích 

na stavby, také i další vnitrostátní normy ve vztahu k základním charakteristikám 

stavebních výrobků pokud jsou v souladu s harmonizovanými normami. Pro snadnou 

orientaci hospodářských subjektů v těchto vnitrostátních předpisech jsou zřízeny kontaktní 

místa pro výrobky s označením CE, viz kap. 2.5. 

Povinností členských států je zajistit řádné provádění režimu označování CE 

a přijmout vhodná opatření v případě nesprávného použití označení. Sankce za porušení 

stanoví každý členský stát samostatně, včetně trestních sankcí za porušení závažná. Tyto 

sankce musí být přiměřené závažnosti porušení a účinně odrazovat od nesprávného 

používání nebo zneužívání onačení CE [3]. 

Tvar „označení CE“ určuje směrnice Rady 93/68/EHS viz kap. 1.2.2. obr. 1.3.  

2.5. Kontaktní místa pro stavební výrobky s označením CE  

Dalším nástrojem k odstranění překážek v obchodu se stavebními výrobky 

je povinnost každého členského státu určit kontaktní místa pro výrobky s označením CE 

na svém území a sdělit jejich kontaktní údaje ostatním členským státům a Komisi. 

Kontaktního místa se zabývají skupinami stavebních výrobků, na které se vztahuje 

harmonizovaná evropská norma nebo evropský dokument pro posuzování. 

Hlavním úkolem kontaktního místa pro stavební výrobky s označením CE 

je v souladu s nařízením zajistit podnikatelům, zvláště malým a středním, dostupnost 

informací o vnitrostátních technických pravidlech v členském státě, kde zamýšlejí uvádět 

své výrobky na trh. Poskytují informace o těch ustanoveních, která se vztahují 

k požadavkům na stavební výrobky, jejich zamýšlenému použití nebo uvádějí požadavky 

na základní charakteristiky výrobků ve vazbě na základní požadavky na stavby. Kontaktní 

místa poskytují informace bezplatně na základě žádosti. 

Seznam kontaktních míst členských států Komise pravidelně aktualizuje 

a zveřejňuje v Úředním věstníku Evropské unie a na internetových stránkách Evropské 

komise www.europa.eu.  

Česká republika vyčlenila své kontaktní místo na Ministerstvu průmyslu 

a obchodu, na základě přijetí usnesení vlády ČR č. 519 ze dne 3. července 2013. Činnost 

kontaktního místa zajišťuje odbor hornictví a stavebnictví [12]. 
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2.6. Povinnosti hospodářských subjektů 

2.6.1. Výklad pojmů  

Hospodářský subjekt je výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný 

zástupce; 

Výrobce je fyzická nebo právnická osoba uvádějící na trh pod svým jménem 

či firmou nebo ochrannou známkou stavební výrobek, který vyrábí nebo který si nechává 

navrhnout nebo vyrobit; 

Dovozce je fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která uvádí na trh Unie 

stavební výrobek ze třetí země, tzn. výrobek je vyráběn mimo území EU a je dovážen na 

území EU; 

Distributor je fyzická nebo právnická osoba v dodavatelském řetězci kromě 

výrobce nebo dovozce, která dodává stavební výrobek na trh Unie, tzn. výrobek je vyráběn 

na území některého členského státu nebo je dovezen dovozcem a je distributorem dále 

distribuován na území EU; 

Zplnomocněný zástupce je fyzická nebo právnická osoba usazená v Unii, která 

byla písemně zplnomocněna výrobcem, aby jednala jeho jménem při plnění konkrétních 

úkolů při uvádění stavebních výrobků na trh [4]. 

2.6.2. Povinnosti výrobce 

Výrobce vypracuje prohlášení o vlastnostech a připojí označení CE. Na základě 

prohlášení o vlastnostech vypracuje technickou dokumentaci popisující všechny příslušné 

prvky vztahující se k požadovanému systému posuzování a ověřování stálosti vlastností. 

Technickou dokumentaci a prohlášení o vlastnostech musí archivovat po dobu 

deseti let od uvedení stavebního výrobku na trh, pokud Komise prostřednictvím aktů 

v přenesené pravomoci tuto dobu nepozmění s ohledem na předpokládanou dobu 

životnosti nebo funkci stavebního výrobku ve stavbě. 

Výrobce zajistí, aby byly zavedeny výrobní postupy, které zaručí při sériové 

výrobě zachování vlastností uvedených v prohlášení. Případné vývojové či jiné změny typu 

výrobku se musí odpovídajícím způsobem zapracovat. 
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U stavebních výrobků, které mají v prohlášení vyspecifikovány požadavky 

na přesnost, spolehlivost a stálost vlastností se provádějí zkoušky vzorků stavebních 

výrobků uváděných nebo dodávaných na trh, provádějí se šetření a pokud si to situace 

vyžaduje, se vedou registry stížností, nevyhovujících výrobků a výrobků stažených 

z oběhu a průběžně se o všech těchto kontrolách informují distributoři. 

Výrobce zajistí, aby byl jeho stavební výrobek snadno identifikován, musí uvést: 

 typ, série nebo sériové číslo; 

 jméno, firmu, nebo registrovanou ochrannou známku; 

 kontaktní adresu – místo, na kterém lze výrobce kontaktovat.   

Údaje se musí uvádět na štítku výrobku, anebo pokud to velikost nebo povaha 

výrobku neumožňuje, zaopatří touto požadovanou informací obal nebo doklad přiložený 

ke stavebnímu výrobku. 

Stavební výrobek musí mít výrobcem připojeny pokyny (skladování, zabudování, 

užívání, apod.) a bezpečnostní informace v jazyce určeném dotčeným členským státem, 

kterému uživatelé rozumějí. 

Může nastat situace, že stavební výrobek uvedený na trh, není ve shodě 

s prohlášením o vlastnostech nebo není v souladu s jinými příslušnými požadavky tohoto 

nařízení. V tom případě musí výrobce přijmout okamžitě nezbytná nápravná opatření 

k uvedení stavebního výrobku ve shodu, nebo, je-li to opodstatněné, jej stáhnout z trhu 

nebo z oběhu. Pokud navíc výrobek představuje riziko, neprodleně o tom výrobce 

informuje příslušné vnitrostátní orgány členských států, v nichž stavební výrobek dodával 

na trh, a uvede podrobnosti zejména o nesouladu a o veškerých přijatých nápravných 

opatřeních. 

2.6.3. Pravomoci zplnomocněného zástupce 

Výrobce může písemně jmenovat svého zplnomocněného zástupce v procesu 

uvádění stavebních výrobků na trh.  

Pravomoci zplnomocněného zástupce vykonávat úkoly ustanovuje plná moc: 
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 uchovává prohlášení o vlastnostech a technickou dokumentaci pro potřeby 

vnitrostátních kontrolních úřadů po stanovenou dobu podle povinností 

výrobce odst. 2.7.2.; 

 poskytuje příslušnému vnitrostátnímu orgánu na základě odůvodněné 

žádosti všechny informace a dokumentace nezbytné k prokázání shody 

stavebního výrobku s prohlášením o vlastnostech a s jinými příslušnými 

požadavky tohoto nařízení; 

 spolupracuje na požádání s příslušnými vnitrostátními orgány 

na činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná výrobky, na které 

se vztahuje jeho plná moc. 

Zplnomocněný zástupce nemůže být pověřen vypracováním technické 

dokumentace.  

2.6.4. Povinnosti dovozce a distributora 

Dovozci a distributoři smí uvádět na trh EU pouze ty stavební výrobky, které jsou 

v souladu s patřičnými požadavky tohoto nařízení. Mají plnou zodpovědnost za to, 

že stavební výrobek je výrobcem opatřen potřebnou technickou dokumentací a označením 

CE dle odst. 2.7.2. Dovozce musí tedy provést kontrolu výrobce, zda je vše v souladu. 

Distributor musí provést kontrolu výrobce i dovozce. 

Dovozce i distributor mají stejně jako výrobce povinnost archivovat kopii 

prohlášení o vlastnostech pro potřeby orgánů dozoru nad trhem a zaručí, aby mohla být 

technická dokumentace těmto orgánům na požádání předložena. 

Dovozce má navíc povinnost uvést vlastní identifikaci na stavební výrobek, obal 

nebo v dokladu přiloženém k výrobku. 

Po dobu přepravy a skladování má dovozce i distributor za výrobek 

zodpovědnost. Při přepravě a skladování musí být s výrobkem zacházeno tak, aby nedošlo 

k porušení shody výrobku s prohlášením o vlastnostech. 

Pokud dovozce nebo distributor zjistí, že stavební výrobek, který uvedl na trh, 

není ve shodě s prohlášením o vlastnostech nebo v souladu s jinými příslušnými 

požadavky tohoto nařízení, přistoupí ke sjednání okamžité nápravě uvedení stavebního 

výrobku ve shodu, nebo, jej stáhne z trhu nebo z oběhu. Pokud výrobek vykazuje 
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nebezpečí, neprodleně o tom informuje příslušné vnitrostátní orgány členských států, 

v nichž stavební výrobek dodával na trh, a uvede podrobný výčet nesouladů a všech 

přijatých nápravných opatřeních. 

Pokud dovozce nebo distributor uvádí na trh výrobek pod svým jménem či firmou 

nebo ochrannou známkou nebo upravuje stavební výrobek již uvedený na trh takovým 

způsobem, že může být dotčena shoda s vlastnostmi uvedenými v prohlášení, je považován 

za výrobce a vztahují se na něj povinnosti výrobce podle odstavce 2.7.2. [4].  

2.6.5. Povinnosti všech hospodářských subjektů 

Všechny hospodářské subjekty musí po dobu 10 let, pokud Komise nestanoví 

jinak, pro účely orgánů dozoru, uchovávat identifikaci těchto skupin subjektů: 

 všechny hospodářské subjekty, které jim výrobek dodaly; 

 všechny hospodářské subjekty, kterým výrobek dodaly. 

Tímto ustanovením Nařízení oproti Směrnici usnadnilo, zpřehlednilo a podpořilo 

kontrolu nad trhem se stavebními výrobky v EU. 

2.7. Harmonizované technické specifikace 

Harmonizované technické specifikace jsou: 

 harmonizované normy (hEN) 

 evropské dokumenty pro posuzování (EAD) 

Harmonizovaná norma je evropská norma nebo harmonizační dokument, která 

byla uznána orgány Evropského společenství jako harmonizovaná evropská norma 

v souladu s právem Evropských společenství po společné dohodě notifikovaných osob. 

Harmonizované normy stanoví metody pro posuzování vlastností stavebních 

výrobků, vzhledem k jejich základním charakteristikám, které jsou méně náročné, 

než provádění zkoušek. Určují způsob řízení výroby a konkrétní postup výroby [4]. 

Evropský dokument pro posuzování je evropský dokument zpracovaný 

pro posouzení jakéhokoli stavebního výrobku, na který se nevztahuje harmonizovaná 

norma. Vypracovává jej organizace subjektů pro technické posuzování na žádost výrobce, 

který má v úmyslu připojení označení CE k takovému stavebnímu výrobku. 
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Na základě tohoto dokumentu se vydává evropské technické posouzení (ETA -

European Technical Assessment). Oproti CPD, kde bylo vydáváno evropské technické 

schválení (ETA - European Technical Approval). 

Harmonizované technické specifikace zveřejňuje Komise Evropského 

společenství v Úředním věstníku Evropských společenství. 

3. CPR VE VZTAHU K ZÁKONŮM ČR 

CPR je evropské nařízení, tzn., že úpravy v něm obsažené mají na rozdíl 

od evropské směrnice nadřazené postavení nad ustanoveními vnitrostátního právního řádu. 

Přesto bylo potřeba odstranit případné rozpory s českými právními předpisy. Současně 

se musely začít řešit požadavky nařízení v oblasti akreditace, která musela být realizována 

v právu. Také musely být připraveny instituce pro zabezpečení vnitrostátního výkonu státní 

správy jednotlivých procesů i odpovědnosti za nesplnění povinností stanovených 

nařízením apod. 

Z těchto důvodů byla provedena novela zákona č. 22/1997 Sb. zákonem 

č. 100/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

3.1. Zákon o technických požadavcích na výrobky 

V české republice platí pro uvádění výrobků na trh zákon č. 22/1997 Sb., 

o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, 

ze dne 24. ledna 1997. 

Zákon se týká [1]: 

 způsobu stanovení technických požadavků na výrobky, které by mohly 

ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, 

popřípadě jiný veřejný zájem; 

 práv a povinností osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě 

uvádějí do provozu výrobky, které by mohly ohrozit oprávněný zájem;  

 práv a povinností osob pověřených k tvorbě a uplatňování českých 

technických norem nebo činnosti státního zkušebnictví; 
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 informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů 

a technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků 

práva Evropských společenství; 

 zajištění úprav akreditace subjektů posuzování shody, dle přímo 

použitelného předpisu Evropského společenství; 

 úprav výkonů státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním 

stavebních výrobků označením CE na trh, včetně dozoru nad plněním 

povinností a ukládání sankcí za jejich porušení. 

3.2. České harmonizované předpisy 

Nové pojmy a předpisy, vlivem směrnice 89/106/EHS, vnáší do českého právního 

řádu zákon č. 71/2000 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, a některé další zákony. 

Technický předpis je právní předpis, který: 

 obsahuje technické požadavky na výrobky; 

 upravuje povinnosti při uvádění výrobku na trh; 

 upravuje úkoly při uvádění výrobku do provozu a při jeho používání; 

 zakazuje výrobu, dovoz, prodej či používání určitého výrobku 

nebo způsob používání. 

Technický dokument je dokument, který obsahuje technické požadavky 

na výrobek a není technickým předpisem ani technickou normou. 

Česká technická norma je dokument schválený pověřenou právnickou osobou pro 

opakované nebo stálé použití. Vytváří se dle zákona 22/1997 Sb. a značí se písmenným 

označením ČSN a dále šestimístným třídícím číslem. Značení původně znamenalo 

Československá státní norma, později Československá norma. Po osamostatnění České 

republiky byla zkratka zachována zákonem č. 22/1997 Sb. a uznané slovní označení 

je „Česká technická norma“. České technické normy nejsou obecně závazné. Jejich 

závaznost může být stanovena právním předpisem. 

Česká harmonizovaná technická norma je česká technická norma, která zcela 

přebírá požadavky stanovené evropskou normou nebo harmonizačním dokumentem. Značí 
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se původním značením evropské normy, před které se přidává označení ČSN. 

Např.: ČSN EN…, ČSN EN ISO…, apod. 

Určená norma je dokument pro specifikaci technických požadavků na výrobky, 

určený Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. Do této 

skupiny patří české technické normy, další technické normy nebo technické dokumenty 

mezinárodních, respektive zahraničních organizací, a jiné technické dokumenty, obsahující 

podrobnější technické požadavky. 

Vydání, změna nebo zrušení ČSN, harmonizovaných českých norem a určených 

norem se oznamuje ve Věstníku Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví. Zde se také zveřejňují odkazy na technické předpisy a evropské normy, 

ke kterým se tyto normy vztahují. 

3.3. Označování stavebního výrobku označením CE 

Vydáním nařízení Rady 305/2011 se v České republice připojování označení CE 

ke stavebnímu výrobku řídí pravidly stanovenými tímto přímo použitelným předpisem, 

stejně tak jako ve všech státech EU viz kap. 2.4.  

Označení CE má i svou českou podobu CCZ, kterou určuje Nařízení vlády 

č. 179/1997, kterým se stanoví grafická podoba české značky shody, její provedení 

a umístění na výrobku, ze dne 25. června 1997. Může se připojit k výrobkům, na které 

se nevztahuje harmonizovaná norma ani evropské technické posouzení a posuzují se tedy 

podle vnitrostátních předpisů. Na obr. 3.1 a 3.2 je vzor zobrazen na pomocné mřížce, která 

slouží pro potřeby jejího proporcionálního zvětšení nebo zmenšení a není součástí české 

značky shody. Umístění má stejná pravidla jako evropské označení, tedy přímo 

na výrobek, případně na jeho obal nebo v průvodní dokumentaci. Pokud je k výrobku 

připojeno CE, nesmí se připojit také CCZ z důvodu zákazu konkurence značce CE, 

tzn. přidávat označování se stejným významem. 
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Obr. 3.1 Vzor grafické podoby české značky shody [6] 

 

 

. 

Obr. 3.2 Vzor grafické podoby české značky shody s připojeným identifikačním 
číslem autorizované osoby – příkladné číselné označení [6] 

 

3.4. Technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

Implementace části směrnice CPD, dle které lze posuzovat stavební výrobky 

podle platných národních předpisů, byla provedena Nařízením vlády č. 163/2002 Sb., 

kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 312/2002 Sb. 

Jedná se o ty výrobky, pro které neexistují harmonizované normy a ETA. Zveřejněním 

CPR, byly systémy posuzování s úpravami převzaty a nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

mohlo tedy být ponecháno v platnosti. 

Postupy posuzování shody podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. byly navrženy 

tak, aby se co nejvíce blížily systémům 1+, 1, 2+, 3 a 4, podle nařízení CPR: 

 § 5 NV odpovídá systému posuzování a ověřování stálosti vlastností 1+; 
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 § 5a NV odpovídá systému 1; 

 § 6 NV odpovídá systému 2+; 

 § 7 NV odpovídá systému 3; 

 § 8 NV odpovídá systému 4. 

4. VLIV CPR NA POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB 

CPR se nezabývá požární bezpečností staveb jako celku, ale právě z těchto 

bezpečnostních požadavků vychází pro určení základních charakteristik výrobků, které 

jsou k tomu svým účelem určeny. Tyto charakteristiky byly určeny již v CPD a do CPR 

byly převzaty v oddíle Požární bezpečnost beze změn, viz kap. 1.2.2. a 2.2. 

4.1. Zamýšlené použití stavebního výrobku 

Jednotlivé stavební výrobky, které tvoří dohromady výsledný objekt, můžeme 

z hlediska posuzování v oboru požární bezpečnosti rozdělit do několika úrovní: 

Stavební výrobky, které se vzhledem k základním charakteristikám: 

 neposuzují – svým zamýšleným použitím nemají vliv na chování 

konstrukcí ani prostředí při vzniku a rozvoji požáru; 

 posuzují – svým zamýšleným použitím mohou ovlivnit některý 

z požadavků požární bezpečnosti stavby. 

Stavební výrobky posuzované vzhledem k základním charakteristikám můžeme 

rozdělit na výrobky, které: 

 přicházejí do styku s ohněm nebo horkými plyny při běžném provozu 

stavby, např. komíny, kouřovody, apod.; 

 nepřicházejí do styku s ohněm nebo horkými plyny při běžném provozu 

stavby, ale v případě požáru musí svými vlastnostmi zabránit šíření ohně 

a kouře po určitou dobu do jiných částí objektu, např. protipožární stěny 

plné či prosklené, požární dveře kouřotěsné, apod.; 

 nepřicházejí do styku s ohněm nebo horkými plyny při běžném provozu 

stavby, ale v případě požáru nesmí svými vlastnostmi požár rozšířit 
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ani požáru přispívat, např. hořlavé obklady konstrukcí, různé rozvody, 

apod.; 

 jsou svým zamýšleným použitím ve stavbě určeny pro potlačení 

nebo likvidaci vzniklého požáru, např. stabilní hasicí zařízení, apod. 

4.2. Klasifikace stavebního výrobku z hlediska reakce na oheň 

Reakce stavebních výrobků na oheň náleží k základním kritériím pro stanovení 

požární bezpečnosti. Rozlišují se třídy A1, A2, B1, B2, C, D, E a F. Konkrétní skupiny 

mohou mít doplňkové značení. Podlahové krytiny se značí třídou se spodním  indexem „fl“ 

(např. A2fl), lineární trubní tepelně izolační výrobky indexem „L“ (např. A1L) a elektrické 

kabely indexem „ca“ (např. Bca). U některých tříd se uvádí ještě doplňková klasifikace 

tvorby kouře s1, s2, s3, vzniku plamenně hořících kapek nebo částic d0, d1,d2 a kyselosti. 

Systém zkoušení reakce stavebního výrobku na oheň je založen na zkouškách 

prováděných podle evropských norem, se kterými jsou české technické normy 

harmonizovány. 

4.3. Rozhodnutí Komise o požárně technických charakteristikách 

V závislosti na zamýšleném použití stavebních výrobků a třídách reakce na oheň 

Komise vydává rozhodnutí požárně technických charakteristik, ve kterých uvádí systémy 

posuzování a ověřování stálosti vlastností, popřípadě dalších tříd nebo úrovní týkajících 

se základních požadavků.  

V CPR příloze V. jsou vyjmenovány základní charakteristiky, u nichž není 

požadován odkaz na odpovídající harmonizované technické specifikace. Zde se právě 

mohou využít k posouzení rozhodnutí komise. Z požárních charakteristik se jedná o [4]: 

 reakce na oheň; 

 požární odolnost; 

 chování při vnějším požáru. 
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5. SOUHRN SROVNÁNÍ CPD A CPR 

Směrnice Rady 89/106/EHS a Nařízení Rady 306/2011 mají mnohá společná 

ustanovení, z nichž některá se v nařízení upravila změnou názvu, některá změnou obsahu. 

Jsou i jiné, kterým označení zůstalo, ale změnila se náplň.  

V tab. 5.1 jsou uvedeny úpravy v náplních ustanovení.  

V tab. 5.2 jsou porovnány termíny s rozhodujícím významem. 

 

Tab. 5.1 Srovnávací tabulka dle náplně jednotlivých legislativ. 

  CPD [7] CPR [4] 

Platnost od 1989 24. 4. 2011 

Platnost do Zrušeno vydáním CPR Dosud 

Účinnost 
Nutná implementace 
do národního práva 

Přímá 

Cíle 

Odstranění překážek v obchodu  
Odstranění rozdílných implementací 
současné směrnice v jednotlivých 
členských státech 

Upravení uvádění stavebních 
výrobků na trh stanovením 
harmonizovaných podmínek  

Zjednodušení 
a ujasnění uvádění stavebních 
výrobků na trh 

Harmonizování požadavků 
na stavební výrobky  

Stanovení jednoznačných pravidel 
uvádění a dodávání stavebních 
výrobků na trh a používání 
označení CE 

Zabezpečení jakosti 
Určení povinností hospodářských 
subjektů, oznámených subjektů 
a subjektů pro technické posuzování 

Kontrola členských států 
Dosažení co největší míry scelení 
trhu se stavebními výrobky 

  

Snížení administrativní zátěže 
podniků  

Posílení důvěryhodnosti celého 
systému  

Zlepšení koordinace dozoru 
nad trhem 

Pokračování tab. na str. 43 
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Pokračování tab. 5.1 ze str. 42 

Základní 
požadavky 
na stavby  

1. Mechanická odolnost a stabilita  1. Mechanická odolnost a stabilita  
2. Požární odolnost  2. Požární odolnost  

3. Hygiena, ochrana zdraví 
a životního prostředí  

3. Hygiena, ochrana zdraví 
a životního prostředí  

4. Bezpečnost při užívání  
4. Bezpečnost a přístupnost 

při užívání  

5. Ochrana proti hluku  5. Ochrana proti hluku  

6. Úspora energie a ochrana tepla  6. Úspora energie a ochrana tepla  

  
7. Udržitelné využívání přírodních 

zdrojů  

Harmonizované 
technické 
specifikace 

Postupně vypracovávány 

Stávající převzaty, postupně 
revidovány a nové postupně 
vypracovány 

Prokazování 
/posuzování 

Prokazování shody 
Posuzování a ověřování stálosti 
vlastností 

Systémy 
posuzování 

1+, 1, 2+, 2, 3 a 4 1, 1+,  2+, 3 a 4  

Dokumenty 

provázející 
výrobek 

ES Prohlášení o shodě  Prohlášení o vlastnostech  

Označování CE CE - posílení významu 

Kontaktní 
místa pro 
výrobky 

Nejsou zřízena Zřízena v každém členském státě 

Zjednodušené 
postupy 

Žádné 
Specifická technická dokumentace 
pro malé a střední podniky 

Posuzovací 
orgány 

Pověřené orgány  

Subjekty pro technické posuzování  
• certifikační orgány 

• inspekční orgány 

• zkušební laboratoře 

Dozor 

nad trhem 

Řešeno vnitrostátně spolu 
s Komisí 

Posílení pravomoci dozorových 
orgánů 
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Tab. 5.2 Srovnávací tabulka termínů s rozhodujícím výrazem [14]. 

 

CPD [7] CPR [4] 

ES prohlášení o shodě Prohlášení o vlastnostech 

Prokazování (posuzování) shody Posuzování a ověřování stálosti vlastností 

Evropské technické schválení (ETA) Evropské technické posouzení (ETA) 

Schvalovací orgány k vydávání ETA Subjekty pro technické posuzování 

(TABs)  

Evropská organizace pro technická schválení 

(EOTA) 

Organizace subjektů pro technické 

posuzování (OTAB) 

Řídící pokyny pro ETA (ETAGs) Evropský dokument pro posuzování 

(EAD) 

Počáteční zkoušky typu výrobku (ITT) Určení typu výrobku na základě zkoušek 

typu 

Notifikovaná osoba (subjekt) Oznámený subjekt 

Certifikát shody Certifikát o stálosti vlastností 

Určené použití Zamýšlené použití 
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ZÁVĚR 

Evropská unie se neustále rozrůstá o nové členy. Členské země mají značně 

rozdílnou ekonomickou a hospodářskou sílu. Snaha EU v rámci vývoje je tyto rozdíly 

postupně snižovat a zvyšovat ekonomický rozvoj celého společenství. Tomuto by mělo 

přispět odstranění překážek v obchodování v rámci EU. Jednou z těchto zábran jsou 

rozdílné požadavky jednotlivých členských zemí na vlastnosti stavebních výrobků. Tato 

problematika je natolik složitá, že není možno jít cestou vzájemného uznávání, jako 

je tomu např. u výrobků běžné spotřeby. EU si vytýčila za cíl umožnit co nejsnadnější 

pohyb stavebních výrobků na vnitřním trhu. Byla vydána Směrnice, která by měla usnadnit 

vývoz výrobků do jiných zemí. K tomuto kroku bylo potřeba zavést společné normalizační 

soustavy a definovat požadavky, které musí výrobky splňovat, aby mohly být dodány 

na trh. Z toho vyplývají požadavky na parametry jakosti výrobku.  

Po mnoha letech užívání harmonizačních podmínek vyvstávaly problémy, které 

dále brzdily volný obchod na stavebním trhu. Největším nedostatkem byla nejednotná 

implementace této Směrnice členskými zeměmi. To byl jeden z hlavních důvodů, proč 

Rada Evropy přistoupila ke kroku zrušení Směrnice a vydání Nařízení Rady Evropy 

305/2011. Problém s implementací byl tímto vyřešen, neboť nařízení má oproti směrnici 

nadřazenou funkci nad vnitrostátními právními řády. Nařízení svými novými určeními 

přispělo ke snížení administrativní zátěže podniků, zvláště malých a středních. Upevnilo 

kritéria jmenování subjektů pro posuzování, čímž se posílila důvěryhodnost celého 

systému. Přesně jsou určena pravidla povinností hospodářských subjektů, tedy kromě 

výrobců také dovozců a distributorů, což usnadnilo práci obchodní inspekci a zlepšilo 

koordinaci dozoru nad trhem. V návaznosti na harmonizované technické specifikace, které 

byly sestaveny pro účely Směrnice, jsou některé postupně revidovány s ohledem na nové 

poznatky ve vědě a technice. Nové harmonizované dokumenty jsou zpracovávány v duchu 

platného předpisu. 

Porovnání těchto dvou legislativ vychází ze samotných cílů těchto předpisů. 

Směrnice měla smysl ve sjednocení trhu, odstranění překážek ve zjednodušení a urychlení 

obchodu se stavebními výrobky na území Unie harmonizováním právních a správních 

předpisů. Nařízení v tomto duchu pokračuje, rozvíjí harmonizované technické specifikace, 

podrobně ustanovuje proces certifikace a posuzování. Výsledkem snažení by měly být 
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přehledné informace o vlastnostech stavebního výrobku pro projektanty a stavitele, 

na základě kterých se mohou rozhodnout, který produkt je pro jejich zamýšlení 

nejvhodnější. Vznikne tak stavba splňující požadavky na bezpečnost, ochranu zdraví 

a šetrnost k životnímu prostředí. V konečném důsledku jsou splněny úmysly EU 

na podporu obchodu s výrobky pro stavbu a zároveň ohleduplnosti k prostředí, v němž 

žijeme.  

Až teprve budoucnost ukáže, jestli tento směr vedení hospodaření je správný, 

efektivní a produktivní. Jistě bude zajímavé sledovat další vývoj situace na trhu i vývoj 

poznání ve vědě a technice, jakým způsobem ovlivní běh událostí dle Nařízení 305/2011. 
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