
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení, kterým se mění nařízení č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění 
nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu ze dne 2. října 
2015, s termínem dodání stanovisek do 23. října 2015. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínky: 
 
Nad rámec návrhu k § 9: 
 Současná právní úprava podle našeho mínění 
umožňuje výklad, podle nějž posouzení použití výrobku 
nemusí provádět kvalifikovaná osobou. Požadujeme proto v 
§ 9 upravit, aby u výrobků uváděných na trh, u kterých je 
požadavek na požární odolnost, bylo povinností posouzení 
jeho použití ve stavbě autorizovanou osobou. 
 Za tímto účelem požadujeme v § 9 se na konci 
písmene a) doplňují slova „; jde-li o výrobek, u něhož je 
stanoven požadavek na požární odolnost, musí být 
posouzení jeho použití ve stavbě provedeno autorizovanou 
osobou“. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 34 – k příloze č. 2, skupině 5., poř. č. 19: 
 V odůvodnění k tomuto pořadovému číslu 
požadujeme uvést, z jakého důvodu není provedeno 
rozdělení materiálů podle třídy reakce na oheň tak, jako je 
tomu na jiných místech předmětné přílohy. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 

 
 
Vysvětleno. 
Ustanovení je výjimkou z pravidla, která umožňuje zejména 
mikropodnikům a malým podnikům zjednodušený postup při 
kusové výrobě. Zjednodušené postupy pro kusové výrobky 
umožňuje i nařízení CPR.  
Ustanovení není předmětem novely a případná úprava podmínek 
pro kusovou výrobu bude diskutována při zpracování 
samostatného zákona pro stavební výrobky. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Normativní text upraven dle připomínky. 

  
19 Průmyslově vyráběné zvukově izolační 

materiály: 
 
a) pro všechna použití kromě těch, na která se 

vztahují požadavky o reakci na oheň 

 

§7 
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K čl. I bodu 46 – k příloze č. 2, skupině 10., poř. č. 3: 
 Neshledáváme důvod pro zavádění nového pojmu 
„stabilní požární systémy“ na úseku požární bezpečnosti. 
Požadujeme používat již zavedené pojmy, event. náležitě 
zdůvodnit, proč je potřeba zavést nový pojem. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
K čl. I bodu 49 – příloze č. 2, skupině 10., poř. č. 14:  
 Výsledkem posuzování shody podle § 5a je certifikát, 
což je doklad potvrzující požadované vlastnosti stavebního 
výrobku a je nezbytný v rámci ověřování způsobilosti stavby 
podle § 46 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci. V případě 
aplikace § 7 takového požadovaného výsledku 
nedosáhneme. Požadujeme proto, aby text části tabulky 
pod pořadovým číslem 14 zněl takto: 
 

14 Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a 
nástěnné zapuštěné rozvaděče: 
 
a) na které se nevztahují požadavky na požární 
odolnost nebo kouřotěsnost 
 
b) na které se vztahují požadavky na požární 
odolnost 
nebo kouřotěsnost 

§ 
5a 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 
b) pro použití, na která se vztahují požadavky 
reakce na oheň s předepsanou úrovní  
 
A11, A21, B1, C1  

 
A12, A22, B2, C2, D, E 
 
(A 1  až E)3, F 

 
 

§5a 
 

§7 
 

   §8 

  
 
 
Vysvětleno 
Úprava byla provedena v souladu s textem požadovaným MV - GŘ 
HZS. 
 
 
 
 
Akceptováno jinak 
 

14 Nástěnné rozvaděče pro montáž na povrch a 
nástěnné zapuštěné rozvaděče: 
 
a) na které se nevztahují požadavky na požární 
odolnost nebo kouřotěsnost 
 
b) na které se vztahují požadavky na požární 
odolnost 
nebo kouřotěsnost 

 
 
 
§7 
 
 
§5a 
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Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 12 - § 13 odst. 1: 

1. Navrhujeme slova „v tištěné podobě“ nahradit slovy „v 
listinné podobě“, která 
považujeme z terminologického hlediska za 
přesnější. Slova „nebo na internetu“ doporučujeme 
nahradit slovy „nebo na jeho internetových 
stránkách“, neboť zveřejnění určité informace na 
internetu je příliš neurčité. Rovněž je problematické 
použití slova „kopie“ pro zveřejňování informací o 
prohlášení o shodě na internetu, neboť se v daném 
případě nebude jednat o kopii.  

2. Není také jasná provázanost nové druhé věty návětí 
s písmenem b), resp. není výslovně určeno, z čeho se 
skládá identifikační kód a jaký je jeho vztah 
k identifikačním údajům dle písmene b).  

 
Připomínky legislativně technické a formální charakteru: 
 
K poznámce pod čarou č. 1: 
 Bude vhodné poznámku pod čarou aktualizovat, 
neboť nařízení vlády č. 27/2003 Sb. bylo již dvakrát 
novelizováno, a proto doporučujeme slova „nařízení vlády č. 
127/2004 Sb.“ nahradit slovy „pozdějších předpisů“. 
 
K čl. I bodu 3 – k poznámce pod čarou č. 1a: 
 V souladu s čl. 10 odst. 7 písm. b) bodem 3. 
Legislativních pravidel vlády by v  platném znění měl být text 
původního znění poznámky pod čarou přeškrtnut a pod tímto 
textem by nově zaváděný text poznámky pod čarou měl být 
vyznačen tučně. 
 
K čl. I bodu 4 – k poznámce pod čarou č. 2: 

 
 
 
 
 
Částečně akceptováno, částečně vysvětleno. 
Pojem „tištěná podoba“ odpovídá CPR, proto bude ponechán. 
Pojem „na internetu“ nahrazen pojmem „na internetových 
stránkách", v souladu s CPR. 
Pojem „kopie“ nahrazen slovním spojením, že prohlášení o shodě 
se zveřejní na internetové stránce. 
 
 
 
 
Vysvětleno.  
Text upraven: „Prohlášení o shodě musí být označeno jedinečným 
identifikačním údajem ve smyslu písmene b), který umožňuje 
jednoznačnou identifikaci výrobku. Prohlášení o shodě dále“. 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
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 Jsme toho názoru, že by mělo dojít k rozsáhlejší 
aktualizaci poznámky pod čarou, než jaká je předkladatelem 
navržena, neboť řada právních předpisů v této poznámce 
pod čarou byla již zrušena. Jedná se o zákony 
č. 157/1998 Sb. a č. 309/1991 Sb., nařízení vlády 
č. 502/2000 Sb. a vyhlášky č. 137/1998 Sb. a č. 369/2001 Sb. 
 
K čl. I bodu 6 - § 5 odst. 4: 
 Upozorňujeme, že slova „v místě výroby“ se objevují 
v § 5 odst. 4 na dvou různých místech. V platném znění je 
přitom přeškrtnut pouze první výskyt těchto slov, a proto je 
třeba jasně určit, ve kterém svém výskytu mají být daná slova 
zrušena. 
 
K čl. I bodu 9 - § 6 odst. 2 písm. c): 
 Doporučujeme nevyznačovat v platném znění 
zrušovaný text tučně, postačí ho pouze přeškrtnout. 
 
K čl. I bodu 13 – k poznámce pod čarou č. 3: 

1. V novelizačním bodu doporučujeme v souladu s čl. 
57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády doplnit před 
slovo „včetně“ slova „, a to“. 

2. Zároveň v platném znění není potřeba vyznačovat 
text poznámky pod čarou č. 3 vyznačovat tučně, ale 
pouze vystačí text přeškrtnout. 

 
K čl. I bodu 14 – k poznámce pod čarou č. 4: 
 Bude vhodné opravit číselné označení stavebního 
zákona, který má správné označení č. 183/2006 Sb. 
 
K čl. I bodu 15 – k § 13a odst. 2: 
 Navrhujeme zvážit, zda by se na distributora a 
zplnomocněného zástupce neměly vztahovat rovněž § 2 a § 
4 a doplnit je proto do jejich výčtu (vizte § 10 návrhu zákona 
o posuzování shody stanovených výrobků při jejich uvádění 
na trh), popř. v odůvodnění uvést, proč se na distributora a 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

Text upraven: "V § 5 odst. 4 se za slovy „u výrobce“ slova 
„v místě výroby“ zrušují." 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Akceptováno 
Normativní text upraven dle připomínky 
V § 13a se na konci odstavce 2 doplňuje věta „V případě, že se 
toto nařízení použije pro účely ověření vlastností výrobku, které 
jsou stanoveny pro použití ve stavbě jiným právním předpisem4), 
smí úkoly dovozce podle § 2 až 8 a § 10 plnit i distributor anebo 
zplnomocněný zástupce.“. 
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zplnomocněného zástupce nemají povinnosti uvedené v § 2 
a § 4 vztahovat. 
 
K bodu 20 – k příloze č. 1: 
 Doporučujeme celou poslední větu přílohy č. 1 
vypustit bez dalšího, protože s ohledem na hierarchii 
právních norem ustanovení stavebního zákona nemůže být 
nařízením vlády žádným způsobem dotčeno. 
 
K čl. I bodu 21 – k příloze č. 2, poznámce č. 4: 
 Navrhujeme s odkazu na poznámku č. 4 vypustit 
poloviční závorku, neboť v opačném případě může dojít k její 
záměně s poznámkou pod čarou č. 4 nacházející se v textu 
nařízení na jiném místě. Ostatní odkazy na poznámky 
v příloze č. 2 ostatně poloviční závorku rovněž nepoužívají. 
 
K čl. I bodům 22 a 23 – k příloze č. 2, skupině 1., poř. č. 3 
a 4: 
 Doporučujeme v obou normativních bodech doplnit 
uvozovky za slova „části staveb“. 
 
K čl. I bodu 26 – k příloze č. 2, skupině 2., poř. č. 4: 
 V platném znění bude vhodné přeškrtnout rovněž 
čárku před slovem „který“, která je rovněž nahrazována jiným 
textem. 
 
K čl. I bodu 34 – k příloze č. 2, skupině 5., poř. č. 18: 
 Doporučujeme v platném znění text „§ 6“ rovněž 
vyznačit tučně, neboť je do právního předpisu nově zaváděn. 
Tato připomínka platí obdobně rovněž pro čl. I bod 49 – 
přílohu č. 2, skupinu 10., poř. č. 14. 
 
K čl. I bodu 41 – k příloze č. 2, skupině 9., poř. č. 2: 
 V platném znění není potřeba doplňovaný text 
podtrhávat, postačí jej vyznačit jenom tučně. 
 
K čl. I bodu 42 – k příloze č. 2, skupině 9., poř. č. 4: 

 
 
 
Akceptováno jinak. 
Základní požadavky stanovené v příloze č. 1 nahrazeny odkazem 
na CPR (viz připomínka MMR), věta poslední zrušena. 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Akceptováno.  
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 Navrhujeme v tomto novelizačním bodě nahradit ve 
svém prvním výskytu slovo „slova“ slovem „slovo“.  
 
K čl. I bodu 44 – k příloze č. 2, skupině 9., poř. č. 7: 
 Doporučujeme v textu novelizačního bodu doplnit za 
text „7 písm. b)“ zvratné zájmeno „se“. 
 
K čl. I bodu 45 – k příloze č. 2, skupině 9., poř. č. 24: 
 Navrhujeme v textu ustanovení nahradit označení 
„9.5.d)“ označením „9.5.e)“. Protihluková zařízení a stěny, 
clony proti oslnění jsou uvedeny ve skupině 9., poř. č. 5 
písm. e).  
 
K čl. II bodu 1: 
 V souladu s čl. 51 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
navrhujeme slova „dosavadních právních předpisů“ nahradit 
slovy „nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění účinném 
přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. 
 
K čl. IV: 
 V ustanovení, které se týká nabytí účinnosti, 
navrhujeme za datum „1. července 2016“ doplnit čárku a 
následně slovo „které“ nahradit slovem „která“. 
 
K odůvodnění: 
 Na str. 9 odůvodnění se hovoří o metodice CIA, kterou 
uveřejnila na webové stránce www.korupce.cz Sekce pro 
koordinaci boje s korupcí Úřadu vlády České republiky. 
Sekce pro koordinaci boje s korupcí byla zrušena 
rozhodnutím vedoucího Úřadu vlády ČR č. 17/2013, o 
organizační změně v Úřadu vlády ČR k 31. srpnu 2013. Dané 
problematice se momentálně věnuje Oddělení boje s korupcí 
Úřadu vlády České republiky. Proto navrhujeme znění 
příslušné části odůvodnění opravit.  

Upraveno dle připomínky. 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. Opravený text na straně 9 zní: 

„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.“. 

ÚV – ministr 
pro lidská 
práva 

Zásadní připomínka: 
1. S ohledem na novelu stavebního zákona týkající se 

požadavků na stavby (§ 156) a zejména s ohledem na 

Akceptováno jinak. 
Základní požadavky stanovené v příloze č. 1 nahrazeny odkazem 
na CPR, viz připomínka MMR. 
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srozumitelnost těchto požadavků nejen pro stavební 
úřady, ale i pro stavebníky (§ 156 odst. 2) je v poslední 
větě přílohy 1 obsolentní nejen odkaz na § 47 stavebního 
zákona v platném znění, ale tato věta celá. Žádáme proto 
o vypuštění této věty a o vymezení toho ustanovení tak, 
aby základní požadavky byly stanoveny touto přílohou 
(přílohou 1), specifické požadavky upraveny dle přílohy 2 
a relevantnost specifických požadavků (regulace) ve 
vztahu k obecným požadavkům evidována ze strany 
stavebních úřadů tak, aby při haváriích, při ohrožení 
oprávněných zájmů anebo při zjištěných nedostatcích 
v praxi mohl být příslušný doklad (resp. dokumentace 
podle § 86 odst. 2 písm. e) dohledán, a aby bylo možné 
rozhodnout buď o nesplnění povinností ze strany 
dotčených subjektů nebo o změně specifických podmínek 
anebo i o zařazení dalších relevantních výrobků 
z pohledu oprávněných zájmů mezi výrobky stanovené. 
(pozn. shora uvedená jasná a srozumitelná vazba mezi 
stavebním zákonem a tímto návrhem pak může do 
značné míry vysvětlit i potřebnost přijetí návrhu jako 
takového a obhájit zavedení takovéhoto systému kontroly 
dodržování stanovených povinností, nejen pokud jde o 
uvádění stavebních výrobků na trh, ale i pokud jde o jejich 
užívání v praxi, a tedy obhájit i tento nově zaváděný 
technický předpis s dopadem na vnitřní trh EU i obchod 
jako takový.) 

2. Ze stejného důvodu proto žádáme, aby byl reformulován 
§ 13a odst. 2 návrhu tak, aby jeho zcela nové znění bylo 
např. následující: „V případě, že se toto nařízení použije 
pro účely ověření vlastností výrobku, které jsou 
stanoveny pro použití ve stavbě jiným právním 
předpisem4), smí úkoly dovozce podle § 3, § 5 až 8 a § 10 
plnit i distributor anebo zplnomocněný zástupce 
(výrobce).“ 

3. A současně žádáme, aby byla v části 5 (Implementace 
doporučené varianty a vynucování) doplněna buď pasáž 
o budoucí spolupráci ÚNMZ a ČOI se stavebními úřady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
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tak, jak je uvedeno shora (neboť účelem většiny 
stavebních výrobků je jejich zabudování do staveb) 
anebo, aby bylo minimálně uvedeno, jak, kdy a jakým 
způsobem přesně bude kontrola a spolupráce ČOI se 
stavebními úřady anebo jinými orgány iniciována a 
posléze nastavena, neboť je nezbytné, aby byla úprava 
na národní úrovni i vynucována.  

 
 
 
Připomínka: 
1. S ohledem na skutečnost, že kritériem pro výběr 

nejvhodnější varianty nebylo pouze posouzení nákladů a 
přínosů jednotlivých variant (I až III), ale také (co do cílů 
návrhu) přiměřenost legislativního zásahu do platných 
předpisů, doporučujeme část 4 uvést písmenem „I“. 

2. Vzhledem k tomu, že byla již nyní zvažována varianta 
přijetí zákona o stavebních výrobcích, doporučujeme 
stanovit v části 6 (přezkum účinnosti regulace) konkrétní 
lhůtu, ve které by mělo s určitým odstupem času 
k přezkumu regulace dojít. 

 
 
 
 
Zásadní připomínky: 
 
I. K bodu 4 
Požadujeme následující znění poznámky pod čarou č. 2: 
 
„2) Například § 47 zákona č. 50/1976 Sb. § 156 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 
268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve 
znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb, zákon č. 100/2001 Sb., o 

ČOI bude i nadále orgánem dozoru, rozsah kontrol bude zachován, 
materiálně bude ČOI provádět kontroly dle stávajícího NV a též dle 
nových požadavků v NV.  
V budoucnu, po přijetí zákona o stavebních výrobcích je 
předpoklad takový, že ČOI bude zachována jako orgán dozoru, 
nicméně že se zvýší rozsah a obsah kontrol. Taktéž se 
předpokládá, že kontrolní pravomoci stavebních úřadů nebudou 
měněny. Na základě přípravu plánu LPV se předpokládá na rok 
2016 vypracování věcného záměru a pak následně též 
paragrafovaného znění. 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
Vysvětleno. 
V budoucnu, po přijetí zákona o stavebních výrobcích je 
předpoklad takový, že ČOI bude zachována jako orgán dozoru, 
nicméně že se zvýší rozsah a obsah kontrol. Taktéž se 
předpokládá, že kontrolní pravomoci stavebních úřadů nebudou 
měněny. Na základě přípravu plánu LPV se předpokládá na rok 
2016 vypracování věcného záměru a pak následně též 
paragrafovaného znění. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
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posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých 
souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní 
prostředí), zákon č. 157/1998 Sb., o chemických látkách a 
chemických přípravcích a o změně některých dalších zákonů, 
zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie 
a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 
258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně 
některých souvisejících zákonů, nařízení vlády č. 502/2000 
Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a 
vibrací, zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, vyhláška č. 383/2001 Sb., o 
podrobnostech nakládání s odpady, vyhláška č. 376/2001 
Sb., o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, zákon č. 
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní 
zákon), zákon č. 309/1991 Sb., o ochraně ovzduší před 
znečišťujícími látkami (zákon o ovzduší).“  
 
Odůvodnění: 
V případě, že se v poznámce pod čarou v rámci novely 
aktualizuje odkaz na jeden již neplatný právní předpis, pak se 
domníváme, že je potřeba neplatné odkazy aktualizovat 
všechny.  
  
 
II. K bodu 17 (Příloha č. 1 Základní požadavky na 
výrobky, bod 4) 
 

Požadujeme následující znění bodu 4: 

„4. Bezpečnost a přístupnost při užívání 

 Stavba musí být navržena a postavena takovým 
způsobem, aby při jejím užívání nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod nebo poškození, například 
uklouznutím, pádem, nárazem, popálením, zásahem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Základní požadavky stanovené v příloze č. 1 nahrazeny odkazem 
na CPR, viz připomínka MMR. 
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elektrickým proudem a zraněním výbuchem a vloupáním. 
Zejména musí být stavba navržena a postavena tak, aby byla 
zohledněna přístupnost pro osoby s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace a použití těmito osobami. Stavba 
musí být navržena, postavena a vybavena tak, aby bylo 
vždy zabezpečeno bezbariérové užívání staveb pro 
osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, a aby 
bylo zajištěno použití celé stavby i jednotlivých prvků 
nebo výrobků těmito osobami.“ 

Odůvodnění: 
Úprava lépe definuje požadavky na stavby v souladu s 
terminologií zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a jeho 
prováděcích předpisů, zejména vyhláškou č. 398/2009 Sb., o 
obecných technických požadavcích zabezpečujících 
bezbariérové užívání staveb. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÚV – odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z 
Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy k 
usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 
pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské 
unii, v platném znění. 

Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Věcná působnost nařízení vlády je stanovena tak, aby 
zohledňovala působnost 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. 
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Návrhu se dále dotýká 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 (kodifikované 
znění).  

Připomínky a případné návrhy změn:  
1. K čl. III návrhu (závěrečné ustanovení) upozorňujeme, že 
nařízení vlády musí být oznamováno již dle nové směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2015/1535 (platná od 7. října 
2015), nikoli dle zrušené směrnice 98/34/ES.  

2. Dále, dle čl. 47 odst. 5 Legislativních pravidel vlády je 
nutno název předpisu EU uvádět v jeho českém znění tak, 
jak je uveden v Úředním věstníku Evropské unie. Přímo 
použitelný předpis v poznámce pod čarou č. 1a má tedy znít 
(při zohlednění jeho novelizací): 

1a) 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, v platném znění.  
Tyto připomínky jsou zásadní.  

Není zřejmé, z jakého důvodu předkladatel v navrhovaném § 
1 odst. 3 nařízení vlády užívá slov „posuzování a ověřování 
stálosti vlastností“. Dáváme ke zvážení, zda jde o vhodnější 
termín než například „uvádění na trh“.  

Nad rámec návrhu bylo zjištěno, že srovnávací tabulka 
k nařízení č. 305/2011 nebyla vypracována a nařízení je 
v databázi ISAP vydáváno za přímo použitelné bez nutnosti 
adaptace, byť z § 1 odst. 2 zákona o technických 
požadavcích na výrobky vyplývá, že k němu adaptační 
opatření přijímána byla (viz zákon č. 100/2013 Sb.). 
Navrhujeme upravit.  

 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Pojem vychází z nařízení CPR, v nařízení CPR není používán 
pojem „posuzování shody“. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Netýká se NV, ale adaptace nařízení CPR. 
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Závěr: 
Návrh nařízení vlády bude po zohlednění připomínek 
plně slučitelný s právem EU.  

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Požadujeme vypustit přílohu č. 1 k nařízení vlády. 
V návaznosti na tuto připomínku požadujeme v § 1 odst. 1 
písmena a) a b) stávajícího znění nařízení vlády a body 17 
až 20 návrhu odpovídajícím způsobem upravit. 
Tato připomínka je zásadní  
 
Odůvodnění:  
Příloha č. 1 je duplicitní vzhledem k 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, tak 
jak předkladatel uvádí v odůvodnění.  

Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
Obdobným způsobem bude upraven §156 odst. 1 stavebního 
zákona. 

HK ČR Konkrétní zásadní připomínky  

1. Připomínka k § 13 odst. 1   

„ (1) Prohlášení o shodě, které je dokumentem ve smyslu § 
13 odst. 2 zákona, vypracovává výrobce nebo dovozce v 
českém jazyce a poskytuje kopii platného prohlášení 
uživatelům stavebních výrobků v tištěné podobě nebo na 
internetu způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Prohlášení o shodě musí být označeno identifikačním kódem, 
který je jedinečný a který umožňuje identifikaci výrobku ve 
smyslu písmene b).“ 

Odůvodnění:  

Spojení „na internetu“ považujeme za příliš vágní. Při 
extenzivním výkladu tohoto pojmu lze dojít k závěru, že se 
jedná například i o umístění na konkrétním internetovém 
poštovním serveru v emailové schránce konkrétního 
adresáta. V takovém případě zde vidíme problém v možném 
nedostatku autenticity takové datové zprávy. V případě 

 
 
Akceptováno jinak. 
Ustanovení upraveno dle připomínek MV. 
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využití datové schránky k těmto komplikacím nedochází, 
avšak problém vidíme u obyčejného emailu. Celkem 
jednoduše může dojít k jeho smazání či přesouvání jak 
v případě odesílatele, tak adresáta. Nelze vyloučit ani 
možnosti zneužití, kdy může dojít ke snadnému padělání 
prohlášení o shodě.  Za vhodnější považujeme využít termínu 
„způsobem umožňujícím dálkový přístup“, který je již 
v soukromém i veřejném právu zavedeným pojmem.  

2. Připomínka k poznámce pod čarou č. 4 

„4) Zákon č. 183/2004 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů.“ 

Odůvodnění:  

Nutno uvést správné označení zákonného předpisu.  

3. Připomínka k Příloze č. 2 

Požadujeme doplnit stávající text uvedený v tabulce 10 
„Technická zařízení staveb“ na řádku 17 tabulky o slovo 
„Komponenty“: 

pořadové       Název skupiny výrobků                                                                  
    Postup  

číslo                                                                                                                        
 posuzování shody. 

17          Komponenty kabelové trasy se zachováním 
funkčnosti v podmínkách  

          požáru          
  § 5a 

Odůvodnění:  

Toto upřesnění je důležité z hlediska aplikace předpisu v 
praxi. Stávající znění je zavádějící, neboť kabelová trasa jako 
taková nemá výrobce, ale skládá se z komponent, které 
vyrábí různí výrobci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno 
Platí předkládaná verze. 
Úprava je v souladu s definicí kabelové trasy podle ČSN 73 0848. 
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Doporučující připomínka 

Připomínka k příloze č. 2 části 1. pořadovému číslu 3 

Požadujeme vysvětlit důvody pro náhradu původní 
formulace „popílek do betonu“ novým názvem „popílek do 
pórobetonu a malt“. 

 
 
Akceptováno 
Doplněno dle připomínky. 
 
 
 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

1. Novelizační bod 7 (§ 5a): 
Nově navrhované ust. § 5a působí značně 
nepřehledným dojmem, proto doporučujeme jeho 
rozdělení na odstavce. 

 
2. Novelizační bod 18 (příloha č. 1 bod 6):  

S ohledem na platnou legislativu, zejména zákon č. 
406/2000 Sb. o hospodaření energií, ve znění pozdějších 
předpisů, doporučujeme nahradit nebo doplnit předmětné 
ustanovení odkazem na § 7 odst. 1 zákona o hospodaření 
s energií. 
 

3. Novelizační bod 19 (příloha č. 1 bod 7):  
Doporučujeme, aby byla doplněna poznámka pod čarou, 
že je příslušný nově zavedený požadavek možné splnit 
předložením Environmentálního prohlášení o produktu 
(EPD) zpracováno v souladu s ČSN EN ISO 14 025, 
případně EN 15 804 a ověřeného nezávislou 
akreditovanou osobou. 
 

4. Předkládací zpráva: 
Doporučujeme v první větě doplnit do závorky slova 
"ochrany životního prostředí". 
 
Vedle bezpečnosti a ochrany zdraví je ochrana životního 
prostředí minimálně na stejné úrovni.  

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Základní požadavky stanovené v příloze č. 1 nahrazeny odkazem 
na CPR, viz připomínka MMR. 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Základní požadavky stanovené v příloze č. 1 nahrazeny odkazem 
na CPR, viz připomínka MMR. 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučujeme s ohledem na Legislativní pravidla vlády 
nenovelizovat samostatně poznámky pod čarou, čímž dojde 
zároveň ke snížení počtu novelizačních bodů. 

Vysvětleno. 
Předkladatel si je vědom, že poznámky se v zásadě nenovelizují. 
Na základě požadavků ostatních připomínkových míst jsou však 
poznámky pod čarou revidovány z důvodu přehlednosti. 
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Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

K novelizačnímu bodu 14 
V citaci stavebního zákona je třeba opravit jeho číslo. Správně 
má být uvedeno „Zákon č. 183/2006 Sb.“. 
Stejnou opravu je třeba provést v platném znění s vyznačením 
navrhovaných změn na str. 28 v poznámce pod čarou č. 4. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 

Ministerstvo 
financí 

Připomínka: 

K bodu 13: Tento bod doporučujeme přeformulovat (Čl. 57 
odst. 5 LPV) a to následovně: „Poznámka pod čarou č. 3 se 
zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.“ 
 
K Čl. II – Přechodná ustanovení: Kde se v přechodných 
ustanoveních hovoří o „posuzují podle dosavadních právních 
předpisů“ doporučujeme nahradit formulací „podle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí 
účinnosti této vyhlášky“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 
 
 
Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
 

RVV, MZV, 
MD, KZPS, 
MO 

Bez připomínek. --- 

 

ČKAIT: 

Číslo 
připomínky  

§ Návrh novely Navrhovaná změna Zdůvodnění 
změny 

Vypořádání 
připomínky 

1. prolog …ve znění z. č. 71/2000 Sb.  Upravit text:… ve znění 
pozdějších předpisů 

Vyšly další 
novely např. č. 
64/2014 Sb. 

Vysvětleno. 
Text ÚZ není 
předmětem novely. 

2. prolog  Změna: 163/2002 Sb., u 
312/2005 Sb. doplnit č.  

Zrušit   Změnou je 
pouze 312/2005 
Sb., doplnit č.  

Akceptováno jinak. 
Text zrušen. 

3. § 1 odst. 1 
písm. a) 

stavebním výrobkem každý 
výrobek určený výrobcem nebo 
dovozcem nebo sestava 
určené pro trvalé zabudování 
do staveb, pokud jehojejich 

Navrhujeme ponechat 
výrobcem nebo dovozcem  

V další textaci  
(§) je s pojmem 
výrobce a 
dovozce nadále 
uvažováno 

Vysvětleno 
Platí předkládaná 
verze. 
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vlastnosti mohou ovlivnit 
alespoň jeden ze základních 
požadavků na stavby 
uvedených v příloze č. 1 k 
tomuto nařízení, (dále jen 
"výrobek"), kdy trvalým 
zabudováním výrobku do 
stavby je takové zabudování, 
při kterém se vyjmutím nebo 
výměnou výrobku trvale mění 
vlastnosti stavby, přičemž 
vyjmutí nebo výměna výrobku 
je stavební prací 

 Text přizpůsoben 
definici stavebního 
výrobku podle CPR  

4. § 1 odst. 1 
písm. h 

sestavou výrobek uvedený na 
trh jedním výrobcem, 
sestávající alespoň ze dvou 
samostatných součástí, které je 
třeba sestavit pro zabudování 
do stavby. 

 

Upravit text: např. 
…samostatných 
montážních dílů 

Pojem 
,,součást,, není 
nikde nijak 
definován 

Vysvětleno. 
Platí předkládaná 
verze. 
Text je upraven dle 
CPR. Bude ponechán. 

5. §1 odst. 5  Upravit závorky hranaté 
na půlkulaté u odvolávky 
na § 2 písm. f)zákona  

V textu jsou 
používané 
půlkulaté 
závorky 

Vysvětleno. 
Ustanovení není 
předmětem novely. 

6. §3 odst. 2b Text: …jiných technických 
předpisů českých technických 
norem 

Doplnit čárku mezi: 
předpisů, českých  

Dodržení JČ Vysvětleno. 
Ustanovení není 
předmětem novely. 

7. §5 odst. 
2c) 

Text: …podle odstavce 1písm. 
d) 

Upravit: …podle § 4 
odstavce 3 písm. d) 

Chyba v 
odvolávce na § 

Vysvětleno. 
Platí předkládaná 
verze. 
Text se týká 
dokumentace 
popisující systém 
řízení výroby nebo 
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způsobu kontroly 
výrobků dovozcem. 

8. §5a Při certifikaci bez zkoušek při 
dohledu platí § 5 odst. 1 až 3 
obdobně. Autorizovaná osoba 
provádí nejméně jedenkrát za 
12 měsíců dohled nad řádným 
fungováním systému řízení 
výroby u výrobce. O 
vyhodnocení dohledu vydá 
autorizovaná osoba zprávu, 
kterou předá výrobci. Pokud 
autorizovaná osoba zjistí 
nedostatky ve fungování 
systému řízení výroby u 
výrobce nebo ve vlastnostech 
výrobku, je oprávněna zrušit 
nebo změnit jí vydaný certifikát.  
U dovozce provádí 
autorizovaná osoba nejméně 
jedenkrát za 12 měsíců dohled 
nad řádným fungováním 
kontroly výrobků.  
O vyhodnocení dohledu vydá 
autorizovaná osoba zprávu, 
kterou předá dovozci. Pokud 
autorizovaná osoba zjistí 
nedostatky, je oprávněna zrušit 
nebo změnit jí vydaný 
certifikát.“ 

Při certifikaci bez 
zkoušek při dohledu platí § 
5 odst. 1 až 3 obdobně. 
Autorizovaná osoba 
provádí nejméně jedenkrát 
za 12 měsíců dohled nad 
řádným fungováním 
systému řízení výroby u 
výrobce. O vyhodnocení 
dohledu vydá autorizovaná 
osoba zprávu, kterou 
předá výrobci. Pokud 
autorizovaná osoba zjistí 
nedostatky ve fungování 
systému řízení výroby u 
výrobce nebo ve 
vlastnostech výrobku, je 
oprávněna zrušit nebo 
změnit jí vydaný certifikát.  

U dovozce provádí 
autorizovaná osoba 
nejméně jedenkrát za 12 
měsíců dohled nad 
řádným fungováním 
kontroly výrobků. Dovozce 
zajistí provedení kontroly 
systému řízení výroby u 
výrobce nebo předloží AO 
ověřovací zkoušku vzorku 
výrobku, která prokáží 
stálost vlastností výrobku. 

O vyhodnocení 
dohledu vydá autorizovaná 
osoba zprávu, kterou 

Tak jak je nyní 
paragraf 
formulován, AO 
bude 
kontrolovat 
řádné fungování 
SŘV u výrobce 
tzn., že bude 
muset jít do 
výroby, ale 
v případě 
dovozce pouze 
provede 
kontrolu 
fungování 
kontroly 
výrobků. Z toho 
vyplývá, že 
dovozce bude 
mít certifikát 
stejně jako 
výrobce, ale 
nikdo 
nezkontroluje, 
jestli výrobky, 
které dodává na 
trh, jsou řádně 
vyráběny dle 
nastaveného 
SŘV. §5a snímá 
povinnost 
z výrobce 
investovat do 
zkoušek 
výrobku každý 

Vysvětleno 

Platí předkládaná 
verze. 
Dovozce poskytuje v 
souladu s § 5 (1) d) 
autorizované osobě 
popis způsobu kontroly 
výrobků dovozcem a 
zajistí u autorizované 
osoby pravidelný 
dohled nad řádným 
fungováním kontroly 
výrobků u dovozce 
nejméně jedenkrát za 
12 měsíců. 
Popis způsobu 
kontroly výrobků 
dovozcem může 
obsahovat i požadavek 
na předložení 
zkušebních protokolů a 
ověřovacích zkoušek 
vzorků výrobku.  
Autorizovaná osoba v 
rámci dohledu 
kontroluje, zda je 
nastavený systém 
kontroly výrobků 
dovozcem dodržován. 
Předkládaný text 
nemění významově § 
5a oproti původnímu 
znění. 
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předá dovozci. Pokud 
autorizovaná osoba zjistí 
nedostatky, je oprávněna 
zrušit nebo změnit jí 
vydaný certifikát.“ 

rok, ale 
posouzení SŘV 
ve výrobně se 
nemůže 
vyhnout. Pro 
dovozce to 
znamená, že se 
vyhne 
zkouškám při 
dohledu, ale 
dokonce i 
kontrole SŘV ve 
výrobně u 
výrobce. Z toho 
vyplývá, že 
dovozce může 
uvádět na trh 
výrobek po 
dobu platnosti 
certifikátu, u 
kterého se 
vůbec neřeší, 
za jakých 
podmínek je 
vyráběn. 
Vychází z toho 
nestejný přístup 
kontroly u 
výrobce a 
dovozce ke 
stejným 
výrobkům. 
Např. v nařízení 
rady 
č. 305/2011 je 
dána dovozci 
povinnost 
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provádět 
pravidelné 
ověřovací 
zkoušky vzorku 
výrobku, kterými 
ověřují stálost 
vlastností 
stavebního 
výrobku. 

9. §6 odst. 
1c) 

Text: …podle § 4 odst. 3. Upravit: …podle §4. Měl  by platit 
celý § 

Vysvětleno. 
Platí předkládaná 
verze. 
Jde o požadavek na 
výrobek a nikoliv o 
požadavek na 
technickou 
dokumentaci, proto je 
uveden odst. 3 a ne 
celý §. 

10. §6 odst. 
2a) 

Text: …odvolávky na § 6 Upravit: … zrušit dvě 
odvolávky na § 6, 
ponechat pouze 
pokračování textu …odst. 
1 písm. d) resp. a) 

Text se 
odvolává na 
odst. z § 6, ve 
kterém je 
uváděn 

Akceptováno. 
Upraveno dle 
připomínky. 

11. § 6 odst. 2) 
písmeno c) 

V § 6 odst. 2 písm. c) se slova 
„v místě výroby“ zrušují 

 Vypuštění slov 
„v místě výroby“ 
nemá smysl, 
protože SŘV je 
přímo navázán 
na výrobu. Jak 
bude AO 
kontrolovat 
funkčně SŘV, 
když nepůjde 
do výroby? 

Vysvětleno 
Viz připomínka MV 
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12. §7 odst. 
1c) 

Text: …podle §4 odst. 3 Upravit: …podle §4; 
dovozce… 

Měl by platit 
celý §4 

Vysvětleno. 
Ustanovení pokládáme 
za správné. Jde o 
požadavek na výrobek 
nikoliv o požadavek na 
technickou 
dokumentaci, proto je 
uveden odst. 3 a ne 
celý §. 

13. §8 odst. 
1c) 

Text: …podle §4 odst. 3 Upravit: …podle §4; 
dovozce… 

Měl by platit 
celý §4 

Vysvětleno. 
Viz předchozí 
připomínka 

14. §10 Text: podle § 5a až 8 Upravit: …podle §5 až 8. Měl by být 
zahrnut i § 5 

Vysvětleno. 
Ustanovení pokládáme 
za správné. Postup dle 
§5 je nejpřísnější a lze 
jím proto nahradit 
všechny ostatní 
postupy. 

15. §13a V § 13a se na konci odstavce 2 
doplňuje věta „V takovém 
případě smí úkoly dovozce 
podle § 3, § 5 až 8 a § 10 plnit i 
distributor nebo zplnomocněný 
zástupce.“. 
 

V § 13a se na konci 
odstavce 2 doplňuje věta 
„V takovém případě smí 
úkoly dovozce podle § 3, § 
5 až 8 a § 10 plnit i 
distributor nebo 
zplnomocněný zástupce.“. 
 

Úkoly dovozce 
smí plnit i 
distributor nebo 
zplnomocněný 
zástupce. 
S ohledem na 
zákon č. 
22/1997 je 
zplnomocněným 
zástupcem 
osoba usazená 
v členském 
státě Evropské 
unie, která je 
výrobcem 
písemně 
pověřena k 
jednání za něj 

Vysvětleno 
V souladu s § 13 (8) 
rozsah povinností 
zplnomocněného 
zástupce musí být 
stanoven nařízením 
vlády. 
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se zřetelem na 
požadavky 
vyplývající pro 
výrobce z 
tohoto zákona. 
Z této definice 
je zřejmě, že by 
mělo být 
nakládáno se 
zplnomocněným 
zástupcem jako 
s výrobce a ne 
jako 
s distributorem 
nebo 
dovozcem. 

16. §14 odst. 
2, 3, 4, 5 

Text se odvolává na NV č. 
178/1997 Sb. a 81/1999 Sb. 

Tyto předpisy jsou 
zrušeny 

Ke zrušení 
došlo právě NV 
č. 163/2002 Sb. 
– viz § 15 

Vysvětleno. 
Přechodné ustanovení 
se nenovelizuje. 

17. §14 odst. 6 Odvolávka na § 11 Nepřehledná   § 11 je zrušen 
dnem přístupu 
ČR k EU – viz 
§16/2. 

Vysvětleno. 
Přechodné ustanovení 
se nenovelizuje. 

18. Příloha č. 1 
odst. 3 a 4 

Text: …a postavena takovým 
způsobem, aby… 

Nevhodné slovo 
,,postavena,, nahradit 
např. ,,realizována,, 

Nevhodné slovo 
,,postavena,, 

Akceptováno jinak. 
Základní požadavky 
stanovené v příloze č. 
1 nahrazeny odkazem 
na CPR, , viz 
připomínka MMR. 

19. Příloha č. 1 
odst. 4 
 

4. Bezpečnost a přístupnost při 
užívání 

 Stavba musí být 
navržena a postavena takovým 
způsobem, aby při jejím užívání 

4. Bezpečnost a 
přístupnost při užívání 

 Stavba musí být 
navržena a postavena 
takovým způsobem, aby 

Jak zajistíme, 
aby se uživatel 
bytu nezranil při 
případném 
vloupání? 

Akceptováno jinak. 
Základní požadavky 
stanovené v příloze č. 
1 nahrazeny odkazem 
na CPR, viz připomínka 
MMR. 
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nebo provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí nehod 
nebo poškození, například 
uklouznutím, pádem, nárazem, 
popálením, zásahem 
elektrickým proudem a 
zraněním výbuchem a 
vloupáním. Zejména musí být 
stavba navržena a postavena 
tak, aby byla zohledněna 
přístupnost pro osoby s 
omezenou schopností pohybu 
nebo orientace a použití těmito 
osobami. 

při jejím užívání nebo 
provozu nevznikalo 
nepřijatelné nebezpečí 
nehod nebo poškození, 
například uklouznutím, 
pádem, nárazem, 
popálením, zásahem 
elektrickým proudem a 
zraněním výbuchem a 
vloupáním. Zejména musí 
být stavba navržena a 
postavena tak, aby byla 
zohledněna přístupnost 
pro osoby s omezenou 
schopností pohybu nebo 
orientace a použití těmito 
osobami. 

 

20. Příloha č. 1 
odst. 6 

Text: Stavby musejí 
být…energie. 

Celá věta je zmatečná: co 
to je ..energeticky účinné; 
proč je v ní zařazeno 
pokračování věty  … a 
odstraňování … 

Jak lze docílit 
co nejmenší 
spotřebu 
energie při 
,,odstraňování,, 
stavby 

Akceptováno jinak. 
Základní požadavky 
stanovené v příloze č. 
1 nahrazeny odkazem 
na CPR, viz připomínka 
MMR. 
 

21. Příloha č. 1 
odst.  7 

Text: Stavba musí být 
navržena, postavena a 
zbourána takovým… 

Upravit: např. 
…realizována a 
odstraňována takovým…  

Věta nevhodně 
stylizována 

Akceptováno jinak. 
Základní požadavky 
stanovené v příloze č. 
1 nahrazeny odkazem 
na CPR, viz připomínka 
MMR. 

22. Příloha č. 1 
odst. 7 

7. Udržitelné využívání 
přírodních zdrojů 

Stavba musí být 
navržena, postavena a 
zbourána takovým 

7. Udržitelné 
využívání 
přírodních zdrojů 

Stavba musí být 
navržena, postavena a 

k příloze č. 1 
bod 7) 
Udržitelné 
využívání 
přírodních 
zdrojů, 

Akceptováno jinak. 
Základní požadavky 
stanovené v příloze č. 
1 nahrazeny odkazem 
na CPR, viz připomínka 
MMR. 
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způsobem, aby bylo zajištěno 
udržitelné využití přírodních 
zdrojů a zejména: 

a) opětovné využití 
nebo 
recyklovatelnost 
staveb, použitých 
materiálů a částí po 
zbourání, 

b) životnost staveb, 
c) použití surovin a 

druhotných 
materiálů šetrných 
k životnímu 
prostředí při stavbě. 

  

  Tyto požadavky musí 
být při běžné údržbě plněny po 
dobu ekonomicky přiměřené 
životnosti za předpokladu 
působení běžně 
předvídatelných vlivů na 
stavby. Výrobek musí udržet 
technické vlastnosti po dobu 
jeho ekonomicky přiměřené 
životnosti, to je po dobu, kdy 
budou ukazatele vlastností 
stavby udržovány na úrovni 
slučitelné s plněním uvedených 
požadavků na stavby. 

  Ustanoveními této 
přílohy není dotčeno 
ustanovení § 47 stavebního 
zákona § 156 stavebního 

zbourána takovým 
způsobem, aby bylo 
zajištěno udržitelné 
využití přírodních zdrojů 
a zejména: 

a) opětovné využití 
nebo recyklovatelnost 
staveb, použitých 
materiálů a částí po 
zbourání, 
b) životnost staveb, 
provozní funkčnost 
staveb, 
c) použití surovin a 
druhotných materiálů 
šetrných k životnímu 
prostředí při stavbě. 

   Tyto požadavky 
musí být při běžné údržbě 
plněny po dobu 
ekonomicky přiměřené 
životnosti a provozní 
funkčnosti staveb za 
předpokladu působení 
běžně předvídatelných 
vlivů na stavby. Výrobek 
musí udržet technické 
vlastnosti po dobu jeho 
ekonomicky přiměřené 
životnosti, to je po dobu, 
kdy budou ukazatele 
vlastností stavby 
udržovány na úrovni 
slučitelné s plněním 
uvedených požadavků na 

v položce 
písmena b) 
životnost 
staveb. 
Životnost 
energetických 
staveb 
podzemních 
(plynovody, 
produktovody 
atp.), ať fyzická 
či ekonomická je 
závislá na celé 
řadě okolností, 
postupem času 
se i měnících a 
to v závislosti na 
okolí a nelze ji 
paušálně 
udávat. Proto 
navrhujeme 
v tomto bodě 
zaměnit pojem 
„životnost 
staveb“ pojmem 
„provozní 
funkčnost 
staveb“.  
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zákona. stavby. 

  Ustanoveními této 
přílohy není dotčeno 
ustanovení § 47 
stavebního zákona § 156 
stavebního zákona. 

23. Příloha č. 2 
tab. č. 1 - 2 
Betonářská 
a 
předpínací 
výztuž 

a) výrobky z 
betonářské/předpínací 
oceli/ocelí 
(například žebírková 
ocel v tyčích a svitcích4 

Navrhuji doplnit: 
výrobky z 
betonářské/předpínací 
oceli/ocelí 
(například hladká anebo 
žebírková ocel v tyčích a 
svitcích4 

výztuž hladká 
v EN není, 
avšak v ČSN 
420139 je přímo 
v názvu této 
normy 

Akceptováno 

24. Příloha č. 2 
tab. č. 1 - 2 
Betonářská 
a 
předpínací 
výztuž 
 

d) výrobky 
z betonářské výztuže 
(například ručně svařované 
plošné a prostorové prvky), 
spoje betonářské výztuže 
(např. svařováním, lisováním, 
apod.) 

  Lze stykování a 
svařování 
považovat za 
výrobek ve 
smyslu přílohy 
č. 2, jak je 
v návrhu změny 
uvedeno? 
Mohly by to být 
výrobky pro 
jejich 
spojování.  

Vysvětleno 
Norma ČSN 42 0139 
definuje v předmětu 
normy mimo jiné 
i svařované sítě nebo 
svařované příhradové 
nosníky jako celek.  

U obou těchto výrobků 
se ověřují svarové 
spoje jako nedílná 
součást výrobku (dle 
výše uvedené normy) 
a jsou na ně kladeny 
stejné nároky jako na 
samotný drát nebo tyč 
bez spoje. V kap. 8.2.2 
normy "Způsoby 
svařování" jsou 
uvedeny přípustné 
metody svařování. 
Samotné stykování 
nebo svařování není 
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považované za 
výrobek 

25. Příloha č. 2 
tab. č. 9 - 5 
Vybavení 
komunikací 

a) výrobky pro vodorovné 
dopravní značení 
 

 Navrhuji doplnit slovo 
trvalé 
 
a)výrobky pro trvalé 
vodorovné dopravní 
značení 

Zde se jedná o 
výrobek 
(sestavu) 
určený pro 
trvalé  
zabudování do 
staveb 
koresponduje 
s b),c)  - stálé 
dopravní 
značení  

Vysvětleno 
Vyplývá z definice 
stavebního výrobku 
(…pro trvalé 
zabudování do staveb) 

26. Příloha č. 2 
tab. č. 8 -1 
Stavební 
výrobky 
pro 
otvorové 
výplně 

V příloze č. 2 skupině „8. 
Stavební výrobky pro otvorové 
výplně“ se v poř. čísle 1 
v sloupci „Postup posuz. shody“ 
slova „§ 5a“ nahrazují slovy „§ 
5“. 
 

Ponechat  § 5a Systém 
posuzování 
shody se 
zpřísňuje z §5a 
na §5. Z toho 
vyplývá, že 
výrobce bude 
muset každý rok 
provádět 
zkoušku požární 
odolnosti při 
dohledu. 
Podivný 
požadavek, 
který jde proti 
EN 16034, ve 
které je dán 
systém 1, tedy 
bez zkoušek při 
dohledu.  

Vysvětleno 
Úprava byla provedena 
v souladu s 
požadavkem MV GŘ 
HZS na zvýšení 
ochrany veřejného 
zájmu, v souvislosti s 
negativními nálezy ČOI 
při testování výrobků 
z trhu. Záměr je 
provádět při dohledech 
indikativní zkoušky, 
např. kontrolu 
rozřezaného výrobku 
s jeho výkresovou 
dokumentací. V 
souvislosti s 
předpokládanou 
harmonizací EN 16034 
se jedná pouze o 
přechodné zvýšení 
nákladů výrobců při 
dohledech. 
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27. Příloha č. 2 
tab. č. 9 - 5 
Vybavení 

komunikací 

d) Silniční záchytné systémy – 
např. svodidla, mostní zábradlí 

Navrhuji doplnit výčet u 
bodu např. o tlumiče 

nárazů 
 

d) Silniční záchytné 
systémy – např. svodidla, 
mostní zábradlí, tlumiče 

nárazů 

Doplnění výčtu. 
 

Současně 
zvážit, zda je 

výčet jako 
takový vůbec 

nutný uvádět – 
u slova např. 
nemusí  být 

úplný 

Akceptováno 
 

28. Příloha č. 2 
–  tab. 10 
Technická 
zařízení 
staveb  

8 Chladicí, 
vzduchotechnická a 
klimatizační zařízení, 
klimatizační jednotky 

9 Rozvodné systémy 
vzduchotechnických a 
klimatizačních zařízení  
a) pro použití, na která se 
vztahují požadavky na 
požární bezpečnost, 
b) pro použití, na která se 
nevztahují požadavky na 
požární bezpečnost. 

10 Upevňovací prvky a 
upevňovací systémy pro 
potrubní rozvody a 
rozvody  
vzduchotechniky 
a) pro použití, na která se 
vztahují požadavky na 
požární bezpečnost, 
b) pro použití, na která se 
nevztahují požadavky na 
požární bezpečnost. 

Doporučujeme zrušit čísla 
8 až 11. 

Jedná se o 
stavební 
výrobky – viz 
definice v § 1 
odst. 1a).? 
Navíc stávající 
poř.č. 8 až 11 
nekorespondují 
s přílohou IV, 
tabulka 1 
Nařízení EP a 
RE č. 305/2011 
!  Např. větrací 
zařízení patří 
pod strojní 
výrobky a jsou 
posuzovány dle 
jim náležejících 
předpisů a 
norem (např. 
2006/42/EG, 
EN 55014, EN 
61000 apod.). 

Vysvětleno 
Na výrobky se vztahuje 
požadavek na splnění 
základních požadavků 
na stavby. 
Upevňovací prvky jsou 
rovněž uvedeny v 
příloze IV CPR. 
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11 Regulační, směšovací a 
zdravotně technické 
armatury, filtry a 
odlučovače  
systémů pro dopravu a 
rozvody 
a) vody určené pro lidskou 
spotřebu, 
b) kapalin, kromě vody 
určené pro lidskou 
spotřebu 

 

29. Doplnit §  Doplnění podmínek a o 
jakou autorizovanou 
osobu se v novele zk. 
jedná. 

 Neakceptováno 
Není jasné, čeho se 
připomínka týká. 

30.  4) Zákon č. 183/2004 Sb., o 
územním plánování a 
stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších 
předpisů. 
 

Poznámka pod čarou č. 4 
zní: Zákon č. 183/2006 
Sb… 

Zákon je z roku 
2006 

Akceptováno. 
Upraveno dle 
připomínky. 

 

V Praze dne 19. května 2017 

Vypracoval: Mgr. Jan Budinský Podpis: 

                    Ing. Eva Štejfová Podpis: 
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