
IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

A. Důvod předložení a cíl navržené právní úpravy 
 

Navržená novela nařízení vlády č. 163/2002 Sb. si klade za cíl upravit současně 

platnou legislativu na základě stavební praxe a aktualizovat seznam stavebních výrobků, jež 

budou na národní úrovni regulovány, tak aby bylo minimalizováno možné ohrožení 

oprávněného zájmu (zejména ochrany zdraví, bezpečnosti, ochrany životního prostředí apod.) 

při používání stavebních výrobků. U tzv. stanovených výrobků, kterými jsou i stavební výrobky, 

musí být před jejich uvedením na trh posouzena shoda s příslušnými technickými požadavky, 

které konkrétně uvádějí nařízení vlády vydaná k provedení zákona. Technické požadavky na 

harmonizované stavební výrobky (s označením CE) jsou upraveny nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh (zkráceně „CPR“). Harmonizace technických požadavků na 

stavební výrobky je na úrovni EU neustále rozšiřována vytvářením nových harmonizovaných 

technických specifikací. Výrobky tak průběžně přecházejí z národní sféry do harmonizované.  

Zároveň však na trh vstupují nové výrobky, atypické výrobky, či varianty existujících 

výrobků, které harmonizované technické specifikace nepokrývají nebo je pokrývají pouze 

částečně. U mnoha stavebních výrobků se harmonizace v budoucnosti vůbec nepředpokládá. 

Takové výrobky je třeba regulovat na vnitrostátní úrovni a zajistit tak, že jejich použití do stavby 

nebude představovat riziko pro splnění základních požadavků na stavby. 

Nařízení vlády bylo naposledy novelizováno v roce 2005 a nezahrnuje tak potřebnou 

úpravu celé řady nových stavebních výrobků, které jsou uváděny na národní trh a 

zabudovávány do staveb v ČR, např. protipovodňové zábrany, prefabrikované stavební 

jednotky, systémy pro ochranu kabelových tras. Současně návrh upravuje některá ustanovení 

nařízení, jež neodpovídají potřebné úrovni oprávněného zájmu a aktuálním potřebám stavební 

praxe. 

B. Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem  

 Při tvorbě návrhu byl zkoumán soulad především s ústavním zákonem č. 1/1993 Sb., 

Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a dále s usnesením č. 2/1993 Sb., 

o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České 
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republiky, ve znění pozdějších předpisů. Předkládaný návrh je v souladu s ústavním pořádkem 

České republiky, který stanoví čl. 112 Ústavy ČR, zejména s čl. 2 odst. 2 Listiny základních 

práv a svobod (Státní moc lze uplatňovat jen v případech a v mezích stanovených zákonem, 

a to způsobem, který zákon stanoví.) a s jejím čl. 4 odst. 1 (Povinnosti mohou být ukládány 

toliko na základě zákona a v jeho mezích a jen při zachování základních práv a svobod.). 

Navrhovaná právní úprava se dále dotýká ústavně zaručeného práva podnikat a 

provozovat jinou hospodářskou činnost zakotvenou v čl. 26 Listiny.  

Navrhovaná právní úprava nijak nesnižuje práva dotčených subjektů a nejsou jí 

diskriminovány žádné specifické skupiny adresátů právních norem. Navrhovaná právní úprava 

respektuje obecné zásady ústavního pořádku České republiky a není v rozporu s nálezy 

Ústavního soudu České republiky. 

 

C. Zhodnocení slučitelnosti s předpisy Evropské unie 

Návrh je v souladu s právními předpisy Evropské unie, stejně jako s judikaturou 

soudních orgánů EU a obecnými právními zásadami. Právní úprava stavebních výrobků je 

upravena Nařízením 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 nebo národní právní úpravou, jíž je nařízení vlády č. 

163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 

nařízení vlády č. 312/2005 Sb. Obě právní úpravy se vzájemně doplňují. Návrh novely nařízení 

vlády tento režim zachovává.  

 

D. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami 

 Navrhovaná právní úprava je v souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 

republika vázána, včetně Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy o fungování Evropské unie, a 

též respektuje závazky vyplývající z členství České republiky v mezinárodních organizacích. 

 

E. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s rovností mužů a žen, vyhodnocení 

korupčních rizik, dopad na ochranu osobních údajů, dopad na životní prostředí a 

bezpečnost státu 

Předložený návrh nemá dopad na specifické skupiny obyvatel, včetně rovnosti mužů a 

žen. Návrh nemá negativní dopad na životní prostředí. Návrh nemá dopady z hlediska ochrany 

soukromí a osobních údajů. Návrhem nařízení vlády nejsou zakládány možnosti zvýšení 

korupce, vzhledem ke kontrolním mechanizmům, jež jsou nastaveny právními předpisy. Návrh 

nemá dopad na bezpečnost státu. 
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F. Zhodnocení korupčních rizik 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví Legislativní pravidla 

vlády, a to podle Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení 

korupčních rizik), kterou uveřejnilo na webové stránce www.korupce.cz Oddělení boje s 

korupcí Úřadu vlády České republiky. Jedná se o vyhodnocení korupčních rizik 

předkladatelem. Při zpracování návrhu novely zohlednil předkladatel kritérium omezení 

korupčních příležitostí při aplikaci novelizovaného nařízení vlády. S ohledem na to, že 

navrhovaná právní úprava je toliko povahy technické, respektuje zásadu co nejmenších 

zásahů do současného znění respektive představuje pouze: 

- odstranění „nedostatků“ účinného znění nařízení vlády, tedy drobné úpravy znění některých 

ustanovení tak, aby jejich výklad a aplikace nečinily v praxi potíže nebo 

- modifikaci již v současnosti zavedených ustanovení, nebo 

- zavedení požadavků, jež sledují ochranu před rizikem v podobě ochrany zdraví, života apod. 

Předkladatel si dovoluje konstatovat, že smyslem navrhované právní úpravy je kromě 

jiného omezit korupční rizika tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví 

zákon. Předkladatel neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání. 

 

Tabulka: Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 
 

Kritérium Zhodnocení naplnění kritéria 
definovaného v Metodice 
CIA  
ve vztahu k návrhu právního 
předpisu 

Poznámka či vysvětlení  
ke zhodnocení naplnění 
kritéria 

přiměřenost návrh předpisu nerozšiřuje 
kompetence orgánů veřejné 
správy,  
předpis je přiměřený 
množině vztahů, které má 
upravovat 

návrh předpisu zasahuje do 
současného znění předpisu 
co možná nejmenší měrou 

efektivita návrh předpisu umožňuje 
kontrolovat a vynucovat 
dodržování stanovených 
povinností 
 

předmětem návrhu předpisu 
nebyly úpravy, které by měly 
vliv na změnu možnosti 
kontrolovat nebo vynucovat 
dodržování stanovených 
povinností 

odpovědnost hodnocení tohoto kritéria 
není relevantní 

návrh předpisu nijak nově 
neupravuje odpovědnosti, 
tyto zůstávají zachovány  

opravné prostředky hodnocení tohoto kritéria 
není relevantní 

návrh předpisu nemění 
možnosti obrany proti 
nesprávnému postupu 
orgánu veřejné správy, 
problematika opravných 
prostředků není předmětem 
novely 
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kontrolní mechanizmy hodnocení tohoto kritéria 
není relevantní 

návrhem předpisu dochází 
k rozšíření kontrolních 
mechanizmů tak, aby byly 
co nejvíce chráněny zájmy a 
požadavky na ochranu 
zdraví apod. 

 

 

G. Finanční dopady 

Finanční dopady jsou uvedeny a vysvětleny ve zprávě RIA.  

Uvedené dopady jsou nutné vzhledem k cíli navrženého nařízení vlády, jímž je zejména 

ochrana zdraví a bezpečnosti uživatelů staveb, které nelze jinak než úpravou požadavků 

v nařízení vlády splnit. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K článku I 

 

K bodům 1., 5. a 15. 

Aktualizují se poznámky pod čarou č. 1, 2 a 4. Zrušené předpisy jsou nahrazeny novými 

předpisy. 

 

K bodům 2. a 3. 

Sestava je specifickým druhem stavebního výrobku. V zájmu zpřesnění úpravy je vhodné 

výslovně uvést, že se na ni úprava vztahuje, a tento pojem definovat. Definice je převzata z čl. 

2 CPR. 

 

K bodu 4. 

Ustanovení o vyloučení harmonizovaných stavebních výrobků z působnosti nařízení vlády se 

upravuje tak, aby odkazovalo na přímo účinné nařízení CPR, místo zrušeného transpozičního 

nařízení vlády č. 190/2002 Sb. 

 

K bodům 6. a 7. 

Úprava mění pravomoc autorizovaných osob tím, že jim umožní provádět počáteční prověrku 

výroby v místě výroby konkrétního výrobku, což povede k účinnější ochraně oprávněného 

zájmu. Dosavadní formulace ustanovení nebyla jednoznačná. Následný dohled nad 

fungováním systému řízení výroby již nemusí nutně být prováděn autorizovanými osobami v 

místě výroby, jako tomu bylo doposud, což povede k nižším nákladům na straně výrobce. 

 

K bodu 8. 

Ustanovení § 5a je přeformulováno v zájmu zpřesnění právní úpravy. Výslovně se uvádí, které 

odstavce § 5 se použijí obdobně při postupu podle § 5a, a zavádí se zvláštní úprava zbylé 

části postupu. 

 

K bodu 9. až 11. 

Analogicky k bodům 6. a 7. se zavádí možnost počáteční prověrky v místě výroby v případě 

postupu posouzení systému řízení výroby. 

 

K bodu 12. 

Rozšiřuje se škála výrobků, u kterých si může výrobce, dovozce, popřípadě distributor 

dobrovolně zvolit přísnější postup posouzení shody výrobku, než předepisuje příloha č. 2. 
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Dosavadní znění neumožňovalo využít tuto možnost v případě, kdy pro posouzení shody 

konkrétního výrobku byl předepsán postup podle § 5a, což bylo nesystémové. 

 

K bodu 13. 

Ustanovení o prohlášení o shodě je přeformulováno, včetně upřesnění o poskytování 

prohlášení v tištěné podobě nebo elektronické podobě prostřednictvím internetu a doplnění 

povinnosti opatřit prohlášení jedinečným identifikačním kódem, který umožní jednoznačnou 

identifikaci výrobku. Jedná se o přizpůsobení praxi, která je již zavedená a vyzkoušená v CPR. 

 

K bodu 14. 

Zrušuje se nadbytečná poznámka pod čarou, odkazující na zrušenou směrnici 89/106/EHS. 

 

K bodům 16. a 17. 

Ustanovení dává jednoznačně distributorům možnost provést posouzení shody při dodávání 

stavebních výrobků na český trh a autorizovaným osobám se účastnit na posouzení shody 

tam, kde jim to postup ukládá. 

 

K bodu 18. 

Text přílohy č. 1 týkající se konkrétních základních požadavků se nahrazuje odkazem na 

základní požadavky stanovené v nařízení CPR. 

 

K bodům 19. až 49. 

V souladu s primárním cílem novelizace se seznam výrobků aktualizuje, doplňují se nové a 

atypické výrobky, které nebyly dosud regulovány, přestože mohou způsobit ohrožení 

oprávněného zájmu. U existujících položek je v případě potřeby zpřesňována či 

zjednodušována stávající formulace. U výrobků významných z hlediska požární bezpečnosti 

dochází ke zpřísnění postupu posuzování shody, kdy je nově vždy vyžadována účast 

autorizované osoby především v oblasti řízení výroby (výrobce či dovozce nemůže posouzení 

provádět sám). Tento krok se ukázal jako nezbytný pro zajištění odpovídajícího stupně 

bezpečnosti. 

 

K článku II. 

Přechodná ustanovení řeší dokončení řízení zahájených před nabytím účinnosti návrhu a 

platnost dokumentů vydaných při posuzování shody. 

 

K článku III. 
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Jakožto technický předpis ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 

2015/1535 ze dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických 

předpisů a předpisů pro služby informační společnosti byl návrh oznámen Evropské komisi. 

 

K článku IV. 

Účinnost se navrhuje na 1. červenec 2016, s výjimkou změn přílohy č. 2, kde je v zájmu 
adresátů nor 
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