
V. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 
 

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název  

Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

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

 

1.2 Definice problému 

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. (dále jen „nařízení vlády“) je 

prováděcím předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

Zákon představuje obecný rámec pro stanovení technických požadavků na výrobky, 

které mohou ve zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní 

prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem (souhrnně označováno jako „oprávněný zájem“). U 

těchto tzv. stanovených výrobků musí být před jejich uvedením na trh posouzena shoda 

s příslušnými technickými požadavky, které konkrétně uvádějí nařízení vlády vydaná 

k provedení zákona.  

Výrobky stanovenými podle nařízení vlády jsou neharmonizované stavební výrobky. 

Jedná se o výrobky trvale určené k zabudování do staveb, pro které nebyly technické 

požadavky harmonizovány na úrovni Evropské unie prostřednictvím harmonizované technické 

specifikace – harmonizované evropské normy nebo evropského dokumentu pro posuzování. 

Posuzování těchto výrobků se tedy řídí národní úpravou. 

Technické požadavky na harmonizované stavební výrobky (s označením CE) byly 

s účinností do 1. 7. 2013 upraveny směrnicí Rady 89/106/EHS, o sbližování právních a 

správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků. Tato směrnice byla do 

právního řádu ČR transponována nařízením vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na stavební výrobky označované CE. Od 1. 7. 2013 tuto oblast upravuje 

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 (zkráceně „CPR“ – Construction Products Regulation). Toto nařízení je přímo 

účinné ve všech členských státech EU. 
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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, 

atypické výrobky, či varianty existujících výrobků, které harmonizované technické specifikace 

nepokrývají. 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 však bylo naposled novelizováno v roce 2005 a nezahrnuje tak 

potřebnou úpravu některých nových stavebních výrobků, které jsou uváděny na národní trh 

českými výrobci. Dále některá ustanovení nařízení již neodpovídají potřebné úrovni ochrany 

oprávněného zájmu a aktuálním potřebám stavební praxe. Z těchto důvodů je třeba přistoupit 

k novelizaci nařízení vlády. 

 

1.3 Popis existujícího právního stavu 

Současná právní úprava je obsažena v nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění 

nařízení vlády č. 312/2005 Sb., účinném od 1. září 2005.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou hospodářské subjekty působící v oblasti stavebních výrobků. 

Dále právnické osoby pověřené k činnostem posuzování shody stavebních výrobků podle 

nařízení vlády (autorizované osoby) – v současnosti 20 subjektů. Ze státních orgánů jsou 

dotčenými subjekty zejména Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví 

(dále jen „ÚNMZ“), Česká obchodní inspekce a Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

Nepřímo dotčenými subjekty jsou koncoví uživatelé stavebních výrobků, tj. stavební 

podnikatelé a uživatelé staveb, do nichž jsou výrobky zabudovány. 

 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem návrhu je aktualizovat nařízení vlády o úpravu dosud nezahrnutých 

neharmonizovaných stavebních výrobků, které mohou ve zvýšené míře ohrozit oprávněný 

zájem a běžně jsou uváděny na trh v ČR, např. průmyslově vyráběné zvukově izolační 

materiály, tažené kompozitní profily, protipovodňové zábrany, prefabrikované stavební 

jednotky, elektrické a optické kabely, systémy pro ochranu kabelových tras. Dále je cílem 

upravit procesní otázky při posuzování shody tak, aby odpovídaly aktuálním potřebám 

stavební praxe. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 
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Nepřijetí návrhu by znamenalo zachování situace, kdy se na trhu vyskytují stavební 

výrobky, které nejsou regulovány podle harmonizované ani vnitrostátní úpravy nebo u kterých 

je neúčastí autorizované osoby v procesu posuzování umožňováno riziko nedodržování 

parametrů stavebních výrobků. U nově zařazených výrobků nejsou posuzovány vlastnosti a 

ověřována jejich stálost ani posuzována shoda, a tudíž není zajištěna obvyklá úroveň 

oprávněného zájmu v oblasti výstavby. Uvádění takových výrobků na trh a jejich používání ve 

stavbách představuje potenciální riziko pro splnění základních požadavků na stavby, zejména 

z pohledu ochrany zdraví a bezpečnosti při užívání, ale i dalších oprávněných zájmů uživatelů 

staveb.  

 

2. Návrh variant řešení 

 

I. varianta: 

Nulová varianta - zachování dosavadního právního stavu 

Varianta I, tj. nulová varianta, znamená nepřijetí žádného právního předpisu a ponechání 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v nezměněné podobě. 

 

II. varianta: 

„Malá“ novela 

Při této variantě by byla aktualizována příloha č. 2 k nařízení, při zachování dosavadního 

členění. Dále by byly odpovídajícím způsobem upraveny procesní otázky při posuzování 

shody.  

 

III. varianta: 

„Velká“ novela 

Při této variantě by nařízení vlády bylo zásadně přepracováno podle koncepce, kterou zavedlo 

CPR. 

 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

 

I. Varianta 

Nulová varianta byla vyhodnocena jako nejméně vhodná. Nečinnost by vedla k nárůstu 

počtu stavebních výrobků, které představují zvýšenou mírou ohrožení oprávněného zájmu, a 

přitom je není možné posoudit ani podle harmonizovaných postupů (protože pro ně ještě 

nevznikly harmonizované technické specifikace), ani podle národních postupů (protože je 
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nelze zařadit pod žádnou z již existujících výrobkových skupin přílohy 2 nařízení vlády ve 

stávajícím znění). 

 

II. Varianta 

Tato varianta, tj. ponechat výrobky v příslušných položkách přílohy 2 i tehdy, když pro 

ně již existují harmonizované technické specifikace, byla experty vyhodnocena jako 

nejvhodnější. Žádné výrobkové skupiny nejsou z přílohy 2 vypuštěny. Naopak jsou přidány 

nové položky, např. výrobky dosud pokryté řídícími pokyny pro evropské technické schválení 

výrobku nebo skupiny výrobků (tzv. ETAG podle původní směrnice Rady 89/106/EHS) a 

některé výrobky vypuštěné ze seznamu předchozí novelou z roku 2005, u kterých se v praxi 

potvrdilo, že je třeba ponechat i možnost národního postupu posuzování. Nově jsou upraveny 

(zpřísněny) postupy posuzování shody zvláště v takových případech použití, na která se 

vztahují požadavky na požární bezpečnost.  

V rámci varianty se rovněž navrhuje upravit ustanovení týkající se procesu posuzování 

shody tak, aby odpovídala potřebám stavební praxe, které vyšly najevo v době od poslední 

novelizace předpisu. Kde je to vhodné by se využila ustanovení CPR, podobně jako bylo při 

tvorbě původního předpisu využito směrnice 89/106/EHS. Sladění terminologie nařízení vlády 

s platnou harmonizovanou úpravou napomáhá přehlednosti a srozumitelnosti předpisu pro 

jeho adresáty, kteří obvykle pracují s oběma normami.  

 

III. Varianta 

Varianta by představovala zásadní systémovou změnu, při které by posuzování shody 

bylo nahrazeno novou koncepcí zavedenou CPR, tj. posuzováním a ověřováním stálosti 

vlastností. 

Toto řešení by si vyžádalo kompletní přepracování nařízení vlády, stejně jako 

novelizaci prováděného zákona č. 22/1997 Sb. Vzhledem k tomu, že cílů úpravy lze dosáhnout 

menším legislativním zásahem, nejeví se toto řešení jako účelné. Takto rozsáhlá úprava se 

předpokládá až v rámci zpracování nového zákona o stavebních výrobcích. 

 

V případě obou aktivních variant je primárním přínosem zajištění vysoké úrovně 

ochrany oprávněných zájmů a minimalizace rizika jejich poškození a vzniku výdajů s tím 

spojených. 

 

Finanční náklady 

1) Autorizované osoby: 

Jelikož se seznam výrobků určených podle nařízení k posuzování shody doplňuje 

pouze minimálně, navíc jde vesměs o výrobky obdobné výrobkům již regulovaným, 
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autorizované osoby budou moci provádět posuzování shody bez nutnosti rozšířit své stávající 

personální a materiální kapacity. Z tohoto důvodu se pro ně nepředpokládá vznik významných 

finančních nákladů. 

Náklady na autorizaci se nepředpokládají. Náklady na akreditaci lze předpokládat ve 

výši cca. 20 000,- na jednu položku, jež se nově navrhuje, v součtu z hlediska počtu 

navržených položek jde o náklady cca. 250 000,-.  

2) Výrobci a dovozci stavebních výrobků 

Z hlediska zpřísnění postupu posuzování shody u výrobků zařazených v původním 

platném znění NV se nejedná o výrazné náklady spadající na výrobce. V převážné míře  se 

totiž  jedná  jen o rozšíření účasti autorizované osoby při  kontrole řízení výroby. Náklady na 

zkoušky se v takovém případě nemění. Náklady u výrobce budou vznikat u výrobků nově 

zařazených do regulované oblasti z důvodu oprávněného zájmu. U takovýchto 

výrobků  však  nebudou náklady na posuzování shody převyšovat náklady obvyklé u výrobků 

obdobných, již zařazených do regulované oblasti. 

Zpřísnění kontroly výroby znamená v zásadě nevýznamné náklady pro výrobce. 

 

3) Státní rozpočet: 

Náklady na státní rozpočet a jiné veřejné rozpočty, se nepředpokládají. 

 

4. Návrh řešení 

 

S ohledem na vyhodnocení nákladů a přínosů se jakožto nejvhodnější navrhuje 

varianta II. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Navrhovaným způsobem řešení je v daném případě dílčí novelizace nařízení vlády č. 

163/2002 Sb. 

V případě neplnění stanovených povinností má kontrolní orgán (orgán dozoru – Česká 

obchodní inspekce) oprávnění k postupu ve smyslu znění vybraných ustanovení zákona o 

technických požadavcích na výrobky. 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví provádí v rámci své 

činnosti průběžné vyhodnocování účinnosti a efektivnosti právních předpisů a souvisejících 

opatření a za tímto účelem navrhuje změny. Současně průběžně reaguje na přípravu a průběh 
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legislativních úprav na úrovni EU a také souběžně sleduje v rámci mezinárodní spolupráce 

úpravu technických požadavků na výrobky v jiných členských státech EU. 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

 

Legislativní návrh byl vypracován v rámci pracovní skupiny zřízené náměstkem 

ministra průmyslu a obchodu Ing. Jiřím Kolibou. Skupina se skládala ze zástupců ministerstva, 

ÚNMZ, ministerstva vnitra – GŘ HZS, TZÚS Praha, s. p., České obchodní inspekce, Svazu 

zkušeben pro výstavbu, Svazu podnikatelů ve stavebnictví a Asociace akreditovaných a 

autorizovaných organizací, a.s. 

Návrh věcného řešení úpravy přílohy č. 2, včetně provedení analýzy nákladů a přínosů 

variant, zadal ÚNMZ v roce 2014 Technickému a zkušebnímu ústavu stavebnímu Praha, s. p. 

Zpracovatel přizval k řešení úkolu odborníky z pracovních skupin pro tvorbu technických 

návodů, které koordinuje z pověření ÚNMZ, dále experty z řad členů Technické komise ÚNMZ 

pro stavební výrobky (poradní orgán ÚNMZ, složený ze zástupců zainteresovaných orgánů 

státní správy, autorizovaných osob spolupracujících při koordinaci jednotného postupu 

autorizovaných osob, Českého metrologického institutu, Českého institutu pro akreditaci, o. p. 

s., orgánů dozoru nad trhem, národního normalizačního orgánu a podnikatelské sféry). 

  

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

Igor Švarc, ÚNMZ, oddělení legislativní a právní  

e-mail: svarc@unmz.cz; tel.: 221 802 116 
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