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            VII. 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES 
 

Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich 

použití do staveb 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

765/2008, ze dne 9. července 2008, kterým se 

stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad 

trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým 

se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93 (Text s 

významem pro EHP) 

 

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 

Ustanov

ení 

(část, §, 

odst., 

písm. 

apod.) 

Obsah Celex č. 

 

Ustanovení   

(čl., odst., písm., bod, apod.) 

§ 3, písm. 

a) 
§ 3  

V České republice lze uvést nebo dodat na trh 

nebo použít do stavby pouze  

a) stavební výrobek s označením CE, který 

splňuje podmínky podle přímo použitelného 

předpisu a požadavky pro použití podle 

vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků, 

pokud byly vyhláškou stanoveny, 

32011R0305 Článek 1 

Předmět 

Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění a 

dodávání stavebních výrobků na trh 

stanovením harmonizovaných pravidel pro 

vyjádření vlastností stavebních výrobků ve 

vztahu k jejich základním charakteristikám a 

pro používání označení CE u těchto výrobků. 

 

 

§ 5, odst.1 § 5 

(1)  Uvádění a dodávání stavebních výrobků s 

označením CE na trh upravuje přímo použitelný 

předpis.  Pro stavební výrobky s označením CE 

může vyhláška o vlastnostech stavebních 

výrobků stanovit podmínky pro jejich použití 

do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo použitelného 

předpisu; v takovém případě lze stavební 

výrobek s označením CE uvést nebo dodat na 

trh v České republice, pokud splňuje tyto 

podmínky. 

32011R0305 

 

Článek 1 

Předmět 

Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění a 

dodávání stavebních výrobků na trh 

stanovením harmonizovaných pravidel pro 

vyjádření vlastností stavebních výrobků  

ve vztahu k jejich základním charakteristikám 

a pro používání označení CE u těchto 

výrobků. 

Článek 8 

Obecné zásady a použití označení CE 
4. Členský stát na svém území nebo v rámci 

své pravomoci nezakáže ani nebrání 

dodávání na trh nebo používání stavebních 

výrobků, které nesou označení CE, pokud 

vlastnosti uvedené v prohlášení odpovídají 

požadavkům pro toto použití v členském 

státě.  

5. Členské státy zajistí, aby předpisy nebo 

podmínky stanovené veřejnými nebo 

soukromými subjekty, které působí jako 

podnik veřejného práva nebo jako veřejný 

orgán na základě monopolního postavení 

nebo s veřejným zmocněním, nebránily 
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1) Čl. 7 odst. 4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 
2) Čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 

používání stavebních výrobků nesoucích 

označení CE, pokud vlastnosti uvedené v 

prohlášení odpovídají požadavkům pro jejich 

použití v členském státě. 

§ 5 odst. 2 (2)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis1) na 

jazyk určený nebo požadovaný členským 

státem, je tímto jazykem v České republice 

český jazyk. 

 

32011R0305 

 

Článek 7 

Poskytování prohlášení o vlastnostech 

4. Prohlášení o vlastnostech se poskytuje v 

jazyce nebo v jazycích požadovaných 

členským státem, v němž je výrobek dodáván 

na trh. 

Článek 11 

Povinnosti výrobců 

6. Výrobci při dodávání stavebního výrobku 

na trh zajistí, aby byly k výrobku připojeny 

pokyny a bezpečnostní informace v jazyce 

určeném dotčeným členským státem, kterému 

uživatelé snadno rozumějí. 

Článek 13 

Povinnosti dovozců 

4. Dovozci při dodávání stavebního výrobku 

na trh zajistí, aby byly k výrobku přiloženy 

pokyny a informace o bezpečnosti výrobku v 

jazyce určeném členským státem, kterému 

uživatelé snadno rozumějí. 

Článek 14 

Povinnosti distributorů 

2. Před dodáním stavebního výrobku na trh 

distributoři zajistí, aby výrobek nesl, je-li 

vyžadováno, označení CE a byly k němu 

připojeny dokumenty požadované tímto 

nařízením a pokyny a informace o 

bezpečnosti výrobku v jazyce určeném 

dotčeným členským státem, kterému 

uživatelé snadno rozumějí. Dále distributoři 

zajistí, aby výrobce i dovozce splnili 

požadavky stanovené v čl. 11 odst. 4 a 5 a v 

čl. 13 odst. 3. 

§ 6 § 6 

Subjekty pro technické posuzování 

stavebních výrobků s označením CE 

(1)  Ministerstvo může pověřit 

právnickou osobu na základě její žádosti 

výkonem činností subjektu pro technické 

posuzování2), pokud splňuje požadavky 

stanovené přímo použitelným předpisem. 

Ministerstvo pověří tolik právnických osob a 

v takovém rozsahu skupin výrobků, aby byla 

zajištěna potřebná kapacita pro zpracování 

evropských technických posouzení. 

(2)  Ministerstvo kontroluje, zda 

subjekt pro technické posuzování dodržuje 

povinnosti a splňuje požadavky stanovené 

přímo použitelným předpisem. V případě, že 

subjekt pro technické posuzování tyto 

povinnosti a požadavky neplní, Ministerstvo 

32011R0305 

 

Článek 29 

Určení, kontrola a hodnocení subjektů pro 

technické posuzování 
1. Členské státy mohou určit subjekty pro 

technické posuzování na svých územích, 

zejména pro jednu nebo několik skupin 

výrobků uvedených v tabulce 1 přílohy IV.  

Členské státy, které určily subjekt pro 

technické posuzování oznámí ostatním 

členským státům a Komisi název a adresu 

takového subjektu pro technické posuzování a 

skupinu výrobků, pro kterou byl subjekt pro 

technické posuzování určen.  

2. Komise zveřejní elektronickými prostředky 

seznam subjektů pro technické posuzování, ve 

kterém budou uvedeny skupiny výrobků, pro 

které jsou subjekty pro technické posuzování 

určeny, přičemž se vynasnaží dosáhnout 

nejvyšší možné míry transparentnosti.  

Komise zveřejní každou aktualizaci tohoto 

seznamu.  
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3) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších 

předpisů. 
12)  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví postupy týkající 

se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených v souladu s právními předpisy 

na trh v jiném členském státě a kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES. 

zruší jeho pověření k výkonu činností subjektu 

pro technické posuzování. 

(3)  Ministerstvo v souladu s přímo 

použitelným předpisem oznamuje Evropské 

komisi a členským státům Evropské unie název 

a sídlo pověřeného subjektu pro technické 

posuzování a skupiny výrobků, pro které byl 

subjekt pro technické posuzování pověřen, 

každou změnu těchto údajů, jakož i zrušení 

pověření. Ministerstvo dále informuje 

Evropskou komisi o vnitrostátním postupu pro 

určení subjektů pro technické posuzování, o 

kontrole jejich činnosti a způsobilosti a o 

veškerých změnách těchto informací. 

 

3. Členské státy kontrolují činnosti a 

způsobilost subjektů pro technické 

posuzování, které určily, a vyhodnocují je ve 

vztahu k příslušným požadavkům 

stanoveným v tabulce 2 přílohy IV.  

Členské státy informují Komisi o svých 

vnitrostátních postupech pro určení subjektů 

pro technické posuzování, o kontrole jejich 

činnosti, způsobilosti a o veškerých změnách 

těchto informací.  

4. Komise přijme po konzultaci Stálého 

výboru pro stavebnictví pokyny pro 

provádění hodnocení subjektů pro technické 

posuzování. 

§ 7 § 7  

Oznámené subjekty 

(1) Pro proces oznamování subjektů 

oprávněných provádět činnosti oznámeného 

subjektu při posuzování stálosti vlastností 

stavebních výrobků s označením CE, práva a 

povinnosti těchto subjektů, jejich kontrolu a 

sankce za porušení jejich povinností, a postup 

při pozastavení, omezení nebo odvolání 

oznámení, včetně informačních povinností 

souvisejících s oznamováním, platí obdobně 

zákon o posuzování shody stanovených 

výrobků při jejich dodávání na trh3). 

(2) Oznamování subjektů oprávněných 

provádět činnosti oznámeného subjektu provádí 

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a 

státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“).  

 

 

32011R0305 

 
KAPITOLA VII 

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A 

OZNÁMENÉ SUBJEKTY 
Článek 39 

Oznámení 

Členské státy oznámí Komisi a ostatním 

členským státům subjekty oprávněné 

provádět úkoly třetích stran v postupu 

posuzování a ověřování stálosti vlastností 

podle tohoto nařízení (dále jen „oznámené 

subjekty“). 

Článek 40 

Oznamující orgány 
1. Členské státy určí oznamující orgán 

odpovědný za vytvoření a provádění 

nezbytných postupů posuzování a 

oznamování subjektů s oprávněním provádět 

úkoly třetích stran v postupu posuzování a 

ověřování stálosti vlastností pro účely tohoto 

nařízení a za kontrolu oznámených subjektů, 

včetně souladu s článkem 43. … 

 

 

Článek 42 

Informační povinnost členských států 
Členské státy informují Komisi o svých 

vnitrostátních postupech posuzování a 

oznamování subjektů, které jsou oprávněny 

plnit úkoly třetích stran v postupu posuzování 

a ověřování stálosti vlastností, a pro kontrolu 

oznámených subjektů a o změnách těchto 

postupů. Komise tyto informace zveřejní. 
 

Článek 43  

Požadavky týkající se oznámených 

subjektů 

1. Pro účely oznamování musí oznámený 

subjekt splňovat požadavky stanovené v 

odstavcích 2 až 11.  
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2. Oznámený subjekt se zřizuje podle 

vnitrostátních právních předpisů a musí mít 

právní subjektivitu.  

3. Oznámený subjekt musí být třetí stranou 

nezávislou na organizaci nebo stavebním 

výrobku, který posuzuje.  

Za takovýto subjekt může být považován 

subjekt patřící k hospodářskému sdružení 

nebo profesnímu sdružení zastupujícímu 

podniky, jež se podílejí na navrhování, 

výrobě, dodávání, montáži, používání nebo 

údržbě stavebních výrobků, které tento 

subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho 

nezávislost a neexistence jakéhokoli střetu 

zájmů… 

Článek 48 

Postup oznamování 
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze 

subjekty, které splňují požadavky stanovené v 

článku 43. 
§ 28, 

odst.1, 2 

Hlava IV 

Kontaktní místo pro stavební výrobky 

§ 28 

(1) Ministerstvo zajišťuje činnost 

kontaktního místa pro stavební výrobky (dále 

jen „kontaktní místo“). 

(2) Kontaktní místo poskytuje informace o 

stavebních výrobcích s označením CE podle čl. 
10 přímo použitelného předpisu. 

32011R0305 

 

Článek 10 

Kontaktní místa pro stavební výrobky 
1. Členské státy určí kontaktní místa pro 

stavební výrobky podle článku 9 nařízení (ES) 

č. 764/2008.  

2. Články 10 a 11 nařízení (ES) č. 764/2008 

se použijí na kontaktní místa pro stavební 

výrobky.  

3. Pokud jde o úkoly vymezené v čl. 10 odst. 

1 nařízení (ES) č. 764/2008, každý členský 

stát zajistí, aby kontaktní místa pro stavební 

výrobky na jeho území poskytovala pomocí 

transparentních a snadno srozumitelných 

formulací informace o ustanoveních, která 

mají za cíl splnění základních požadavků na 

stavby vztahujících se na zamýšlené použití 

každého stavebního výrobku, jak je stanoveno 

v čl. 6 odst. 3 písm. e) tohoto nařízení.  

4. Kontaktní místa pro stavební výrobky musí 

být schopna plnit své úkoly tak, aby 

nedocházelo ke střetu zájmů, zejména pokud 

jde o postupy získávání označení CE. 

§ 37 odst. 

1 a 2 
 

 

 

 

 

§ 37 

Dozor nad stavebními výrobky 

(1) Dozor nad tím, zda stanovené stavební 

výrobky jsou uváděny a dodávány na trh v 

souladu s požadavky stanovenými tímto 

zákonem, zda jsou stavební výrobky s 

označením CE uváděny a dodávány na trh v 

souladu s přímo použitelným předpisem, zda 

hospodářské subjekty plní své povinnosti 

stanovené tímto zákonem a přímo použitelným 

předpisem, zda stavební výrobky nejsou 

neoprávněně opatřovány označením CE podle 

přímo použitelného předpisu nebo označením 

SCZ podle tohoto zákona a dozor nad 

stavebními výrobky na staveništi a ve 

skladovacích prostorách, provádí Česká 

obchodní inspekce. 

32011R0305 KAPITOLA VIII 

DOZOR NAD TRHEM A OCHRANNÉ 

POSTUPY 

Článek 56 

Postup na vnitrostátní úrovni při 

nakládání se stavebními výrobky 

představujícími riziko 

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 

členského státu přijaly opatření podle článku 

20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají 

dostatečné důvody domnívat se, že stavební 

výrobek, na nějž se vztahuje harmonizovaná 

norma nebo pro nějž bylo vydáno evropské 

technické posouzení, nesplňuje vlastnosti 

uvedené v prohlášení a představuje riziko pro 

splnění základních požadavků na stavby, na 

něž se vztahuje toto nařízení, provedou 

hodnocení toho, zda dotčený výrobek splňuje 

všechny příslušné požadavky stanovené tímto 

nařízením. Příslušné hospodářské subjekty 
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(2) Orgán dozoru vykonává též působnost 

vnitrostátního orgánu podle přímo použitelného 

předpisu. 

 

spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru 

nad trhem. 

 

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 

dozoru nad trhem zjistí, že stavební výrobek 

nesplňuje požadavky stanovené tímto 

nařízením, požádají neprodleně příslušný 

hospodářský subjekt, aby přijal všechna 

vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku 

do souladu s těmito požadavky, zejména 

s vlastnostmi uvedenými v prohlášení, nebo 

aby výrobek stáhnul z trhu nebo z oběhu ve 

lhůtě, kterou může stanovit a která je 

přiměřená povaze rizika. … 

 
§ 37 odst. 

3 písm.  b) 
§ 37 

(3) Orgán dozoru může 

b) uložit kontrolovaným osobám, aby ve 

stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, 

jejich příčiny a škodlivé následky nebo aby k 

jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná 

opatření k nápravě, 

32011R0305 KAPITOLA VIII 

DOZOR NAD TRHEM A OCHRANNÉ 

POSTUPY 

Článek 56 

Postup na vnitrostátní úrovni při 

nakládání se stavebními výrobky 

představujícími riziko 

 

1. … Pokud v průběhu tohoto hodnocení 

orgány dozoru nad trhem zjistí, že stavební 

výrobek nesplňuje požadavky stanovené 

tímto nařízením, požádají neprodleně 

příslušný hospodářský subjekt, aby přijal 

všechna vhodná nápravná opatření k uvedení 

výrobku do souladu s těmito požadavky, 

zejména s vlastnostmi uvedenými  

v prohlášení, nebo aby výrobek stáhnul z trhu 

nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může stanovit 

a která je přiměřená povaze rizika. … 
§ 37 odst. 

6 § 37 

(6) Hospodářské subjekty jsou povinny na 

požádání orgánu dozoru identifikovat všechny 

hospodářské subjekty, 

a) které jim dodaly stavební výrobek, nebo  

b) kterým dodaly stavební výrobek 

 

32011R0305 Článek 16 

Identifikace hospodářských subjektů 
Hospodářské subjekty musí po dobu 

stanovenou v čl. 11 odst. 2 na žádost pro 

orgány dozoru nad trhem identifikovat tyto 

subjekty:  

a) všechny hospodářské subjekty, které jim 

dodaly výrobek;  

b) všechny hospodářské subjekty, kterým 

dodaly výrobek. 
§ 39 odst. 

1 až 3,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 39 

Ochranná opatření 

(1) Pokud orgán dozoru má důvodné 

podezření, že stavební výrobek nesplňuje 

požadavky tohoto zákona nebo přímo 

použitelného předpisu, zakáže uvádění na trh 

nebo distribuci stavebního výrobku nebo jeho 

série po dobu potřebnou k provedení kontroly. 

Orgán dozoru oznámí uložení opatření ústně 

kontrolované osobě nebo osobě, která je s 

kontrolovanou osobou v pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu, případně osobě, která 

fakticky vykonává úkoly, jež by jí vyplývaly z 

pracovněprávního nebo obdobného vztahu, 

pokud je plnění těchto úkolů spojeno s 

předmětem kontroly a pokud je tato osoba 

32011R0305 KAPITOLA VIII 

DOZOR NAD TRHEM A OCHRANNÉ 

POSTUPY 

Článek 56 

Postup na vnitrostátní úrovni při 

nakládání se stavebními výrobky 

představujícími riziko 
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho 

členského státu přijaly opatření podle článku 

20 nařízení (ES) č. 765/2008 nebo pokud mají 

dostatečné důvody domnívat se, že stavební 

výrobek, na nějž se vztahuje harmonizovaná 

norma nebo pro nějž bylo vydáno evropské 

technické posouzení, nesplňuje vlastnosti 

uvedené v prohlášení a představuje riziko pro 

splnění základních požadavků na stavby, na 

něž se vztahuje toto nařízení, provedou 

hodnocení toho, zda dotčený výrobek splňuje 
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§ 41 odst. 

1 až 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

přítomna na místě kontroly (dále jen 

"zúčastněná osoba") a neprodleně o něm učiní 

písemný záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná 

osoba s uloženým opatřením, může proti němu 

podat námitky, které se uvedou v záznamu, 

nebo je může podat písemně nejpozději do 10 

dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba se 

záznamem seznámena. Orgán dozoru rozhodne 

o podaných námitkách bezodkladně. Stejnopis 

písemného vyhotovení rozhodnutí o námitkách 

se doručí kontrolované osobě. Proti rozhodnutí 

o námitkách není přípustné odvolání. 

(2) Pokud orgán dozoru zjistí, že 

stavební výrobek  

a)  nesplňuje požadavky tohoto zákona 

nebo přímo použitelného předpisu nebo se 

jedná o výrobek, který je neoprávněně opatřen 

označením CE nebo označením SCZ, rozhodne 

o zákazu uvádění na trh nebo dodávání 

distribuci takovéhoto výrobku; pokud pominou 

důvody pro uložení zákazu, orgán dozoru 

rozhodne o jeho změně nebo zrušení; odvolání 

proti rozhodnutí podle věty první nemá 

odkladný účinek; 

b)  nebo jeho série představuje ohrožení 

oprávněného zájmu, orgán dozoru rozhodne o 

stažení stavebního výrobku nebo jeho série z 

trhu nebo z oběhu; orgán dozoru může 

současně, pokud je to nutné, nařídit zničení 

stavebního výrobku nebo jeho série nebo nařídit 

jinou formu znehodnocení; odvolání proti 

rozhodnutí podle věty první nemá odkladný 

účinek. 

(3)  Pokud orgán dozoru po 

provedení rozborů nebo po zjišťování zjistí, že 

stavební výrobek, který splňuje stanovené 

požadavky nebo požadavky přímo použitelného 

předpisu, přesto představuje riziko, uloží 

příslušnému hospodářskému subjektu, aby 

přijal všechna vhodná opatření a ve lhůtě 

přiměřené povaze rizika zajistil, aby dotčený 

stavební výrobek, pokud byl uveden na trh, toto 

riziko dále nepředstavoval, nebo aby stavební 

výrobek stáhl z trhu nebo z oběhu. Odvolání 

proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

§ 41 

Poskytování informací o stavebních 

výrobcích s označením CE 

(1) Pokud orgán dozoru zjistí, že 

stavební výrobek s označením CE nesplňuje 

požadavky stanovené přímo použitelným 

předpisem, anebo že tento výrobek představuje 

ohrožení oprávněného zájmu, a nesoulad může 

ohrozit také oprávněné zájmy subjektů v 

členských státech Evropské unie, informuje o 

tom Evropskou komisi a příslušné orgány 

členských států Evropské unie. 

všechny příslušné požadavky stanovené tímto 

nařízením. Příslušné hospodářské subjekty 

spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru 

nad trhem.  

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány 

dozoru nad trhem zjistí, že stavební výrobek 

nesplňuje požadavky stanovené tímto 

nařízením, požádají neprodleně příslušný 

hospodářský subjekt, aby přijal všechna 

vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku 

do souladu s těmito požadavky, zejména s 

vlastnostmi uvedenými v prohlášení, nebo 

aby výrobek stáhnul z trhu nebo z oběhu ve 

lhůtě, kterou může stanovit a která je 

přiměřená povaze rizika.  

Orgány dozoru nad trhem odpovídajícím 

způsobem informují oznámený subjekt, 

pokud je tento subjekt nějak dotčen.  

Na opatření uvedená ve druhém pododstavci 

tohoto odstavce se použije článek 21 nařízení 

(ES) č. 765/2008.  

2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, 

že se nesoulad neomezuje pouze na území 

jejich členského státu, informují Komisi a 

ostatní členské státy o výsledcích hodnocení a 

opatřeních, která měl hospodářský subjekt na 

jejich žádost přijmout.  

3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla 

přijata všechna vhodná nápravná opatření u 

všech dotčených stavebních výrobků, které 

dodával na trh v celé Unii.  

4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve 

lhůtě uvedené v odst. 1 druhém pododstavci 

nepřijme přiměřená nápravná opatření, 

přijmou orgány dozoru nad trhem všechna 

vhodná prozatímní opatření mající za cíl 

zakázat nebo omezit dodávání stavebního 

výrobku na trh daného členského státu, nebo 

jej stáhnout z trhu nebo oběhu.  

Orgány dozoru o takových opatřeních 

neprodleně informují Komisi a ostatní členské 

státy.  

5. Součástí informací uvedených v odstavci 4 

jsou všechny dostupné podrobnosti, zejména 

údaje nezbytné pro identifikaci 

nevyhovujícího stavebního výrobku, údaje o 

původu stavebního výrobku, povaze údajného 

nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a 

době trvání opatření přijatých na vnitrostátní 

úrovni, jakož i argumenty příslušného 

hospodářského subjektu. Orgány dozoru nad 

trhem zejména uvedou, zda je důvodem 

nesouladu některý z těchto nedostatků:  

a) výrobek nesplňuje vlastnosti uvedené v 

prohlášení nebo požadavky týkající se plnění 

základních požadavků na stavbu stanovené 

tímto nařízením;  

b) nedostatky v harmonizovaných 

technických specifikacích nebo ve specifické 

technické dokumentaci.  

6. Členské státy jiné než členský stát, který 

zahájil tento postup, neprodleně informují 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB24KE5QZ)



Strana 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Pokud orgán dozoru přijme vůči 

stavebnímu výrobku s označením CE opatření 

podle § 39 odst. 3 až 5, neprodleně o tom 

informuje Evropskou komisi a příslušné orgány 

členských států Evropské unie. 

(3) Rozsah informací poskytovaných 

podle odstavců 1 a 2 stanoví přímo použitelný 

předpis pro stavební výrobky. 

(4) Obdrží-li orgán dozoru od 

Evropské komise nebo příslušného orgánu 

členského státu Evropské unie oznámení o 

přijetí opatření vůči stavebnímu výrobku s 

označením CE, předá toto oznámení neprodleně 

Ministerstvu. Společně s tímto oznámením 

poskytne orgán dozoru Ministerstvu všechny 

informace o nesouladu tohoto výrobku s 

požadavky, stanovenými přímo použitelným 

předpisem pro stavební výrobky, jež má k 

dispozici, a informuje ho o všech opatřeních, 

která v souvislosti s tímto výrobkem již přijal. 

Ministerstvo poskytne tyto informace společně 

s případnými námitkami vůči opatřením, která 

byla přijata příslušnými orgány jiných 

členských států Evropské unie, neprodleně 

Evropské komisi a příslušným orgánům 

členských států Evropské unie. 

 

 

Komisi a ostatní členské státy o veškerých 

přijatých opatřeních a o všech doplňujících 

informacích, které mají k dispozici, o 

nesouladu dotčeného stavebního výrobku, a 

v případě nesouhlasu s oznámenými vnitro- 

státními opatřeními o svých námitkách. 

7. Pokud do patnácti pracovních dnů od přijetí 

informací uvedených v odstavci 4 nevznese 

žádný členský stát ani Komise námitku, 

pokud jde o prozatímní opatření, která členský 

stát přijal v souvislosti s dotčeným stavebním 

výrobkem, považují se tato opatření za 

oprávněná.  

8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti 

s dotčeným stavebním výrobkem neprodleně 

přijata vhodná omezující opatření, jako je 

stažení daného výrobku z jejich trhů. 

 

Článek 57 

Ochranný postup Unie 
1. Pokud jsou po uplatnění postupu 

stanoveného v čl. 56 odst. 3 a 4 vzneseny 

námitky proti opatřením přijatým členským 

státem nebo pokud se Komise domnívá, že 

jsou vnitro- státní opatření v rozporu s 

právními předpisy Unie, zahájí Komise 

neprodleně konzultace s členskými státy a 

příslušným hospodářským subjektem či 

subjekty a provede hodnocení vnitrostátních 

opatření. Na základě výsledků tohoto 

hodnocení Komise rozhodne, zda jsou tato 

opatření oprávněná, či nikoli.  

Rozhodnutí Komise je určeno všem členským 

státům a Komise o něm neprodleně informuje 

všechny členské státy a příslušný 

hospodářský subjekt či subjekty.  

2. Pokud jsou vnitrostátní opatření 

považována za oprávněná, všechny členské 

státy přijmou nezbytná opatření k zajištění 

toho, aby byl nevyhovující stavební výrobek 

stažen z jejich trhů, a odpovídajícím 

způsobem informují Komisi. Jsou- li 

vnitrostátní opatření považována za 

neoprávněná, dotčený členský stát tato 

opatření zruší.  

3. Pokud jsou vnitrostátní opatření 

považována za oprávněná a je-li nesoulad 

stavebního výrobku přisuzován nedostatkům 

v harmonizovaných normách, jak je uvedeno 

v čl. 56 odst. 5 písm. b), informuje Komise 

příslušný evropský normalizační orgán či 

orgány a předloží záležitost výboru zřízenému 

podle článku 5 směrnice 98/34/ES. Výbor 

konzultuje příslušný evropský normalizační 

orgán či orgány a neprodleně vydá své 

stanovisko.  

Pokud je vnitrostátní opatření považováno za 

odůvodněné a je- li nesoulad stavebního 

výrobku přisuzován nedostatkům v 

evropském dokumentu pro posuzování nebo 

ve specifické technické dokumentaci, jak je 

uvedeno v čl. 56 odst. 5 písm. b), předloží 
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Komise záležitost Stálému výboru pro 

stavebnictví a následně přijme příslušná 

opatření. 

Článek 58 

Stavební výrobky, které jsou v souladu, 

ale přesto představují riziko pro zdraví a 

bezpečnost 
1. Pokud členský stát po provedení hodnocení 

podle čl. 56 odst. 1 zjistí, že ačkoli je stavební 

výrobek v souladu s tímto nařízením, 

představuje riziko z hlediska splnění 

základních požadavků na stavby, pro zdraví 

nebo bezpečnost osob, nebo pro ochranu 

jiného veřejného zájmu, požádá příslušný 

hospodářský subjekt, aby přijal veškerá 

vhodná opatření a zajistil, aby dotčený 

stavební výrobek, pokud byl uveden na trh, 

dále nepředstavoval toto riziko, aby jej stáhl z 

trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může 

stanovit a která je přiměřená povaze rizika.  

2. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla 

přijata veškerá  

nápravná opatření u všech dotčených 

stavebních výrobků, které dodával na trh v 

celé Unii. 

3. Členský stát o tom neprodleně uvědomí 

Komisi a ostatní členské státy. Součástí této 

informace jsou všechny dostupné 

podrobnosti, zejména údaje nezbytné pro 

identifikaci dotčeného stavebního výrobku, 

jeho původu a dodavatelského řetězce, údaje 

o povaze souvisejícího rizika a o povaze a 

době trvání přijatých vnitrostátních opatření.  

4. Komise neprodleně zahájí konzultaci s 

členskými státy a s příslušným hospodářským 

subjektem či subjekty a vyhodnotí přijatá 

vnitrostátní opatření. Na základě výsledků 

tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou 

opatření oprávněná či nikoli, a pokud je to 

nutné, navrhne vhodná opatření.  

5. Rozhodnutí Komise je určeno všem 

členským státům a Komise o něm neprodleně 

informuje všechny členské státy a příslušný 

hospodářský subjekt či subjekty. 

 

 
§ 37, odst. 

1 
§ 37 

Dozor nad stavebními výrobky 

(1) Dozor nad tím, zda stanovené stavební 

výrobky jsou uváděny a dodávány na trh v 

souladu s požadavky stanovenými tímto 

zákonem, zda jsou stavební výrobky s 

označením CE uváděny a dodávány na trh v 

souladu s přímo použitelným předpisem, zda 

hospodářské subjekty plní své povinnosti 

stanovené tímto zákonem a přímo použitelným 

předpisem, zda stavební výrobky nejsou 

neoprávněně opatřovány označením CE podle 

přímo použitelného předpisu nebo označením 

SCZ podle tohoto zákona a dozor nad 

stavebními výrobky na staveništi a  

32008R0765 Článek 16 odst. 1 

Obecné požadavky 
Členské státy organizují a provádějí dozor nad 

trhem, jak je stanoveno v této kapitole. 

odst. 2 

Dozor nad trhem zajistí, aby výrobky, na které 

se vztahují harmonizační právní předpisy 

Společenství a které, pokud jsou užívány pro 

účely k tomu určené nebo za podmínek, které 

lze rozumně předvídat, a pokud jsou náležitě 

instalovány a udržovány, mohou ohrozit 

zdraví nebo bezpečnost uživatelů nebo které 

jinak nejsou v souladu s příslušnými 

požadavky stanovenými harmonizačními 

právními předpisy Společenství, byly staženy 

z trhu nebo jejich dodávání na trh bylo 
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ve skladovacích prostorách, provádí Česká 

obchodní inspekce (dále jen „orgán dozoru“).  
zakázáno nebo omezeno a aby o tom byla 

vhodným způsobem informována veřejnost, 

Komise a ostatní členské státy 

 

§ 37 odst. 

3 písm. b) 
(3) Orgán dozoru může 

b) uložit kontrolovaným osobám, aby  

ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné 

nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky, 

nebo aby k jejich odstranění neprodleně 

provedly nezbytná opatření k nápravě, 

 

32008R0765 Článek 19 odst. 1 

Opatření dozoru nad trhem 
Orgány dozoru nad trhem provádějí v 

přiměřeném rozsahu kontroly vlastností 

výrobků, a to prostřednictvím kontrol dokladů 

a případně fyzických a laboratorních kontrol 

na základě odpovídajících vzorků. Zohlední 

přitom zavedené zásady hodnocení rizik, 

stížnosti a další informace. 

Orgány dozoru nad trhem mají právo 

požadovat, aby hospodářské subjekty 

poskytly doklady a informace, pokud to 

považují za nezbytné pro výkon své činnosti, 

a, pokud je to nezbytné a opodstatněné, právo 

vstupovat do prostor dotčených 

hospodářských subjektů a odebírat nezbytné 

vzorky výrobků. Mohou zničit nebo jinak 

učinit nepoužitelnými výrobky, které 

představují vážné riziko, považují-li to za 

nezbytné. 

§ 37 odst. 

3 písm. c) 
(3) Orgán dozoru může 

c) uložit kontrolovaným osobám povinnost 

bezodkladně informovat o nebezpečí osoby, 

které by mohly být vystaveny nebezpečí 

plynoucímu ze stavebního výrobku. 

 

32008R0765 Článek 21 

Omezující opatření 
3) Před přijetím opatření uvedeného v 

odstavci 1 dostanou dotčené hospodářské 

subjekty příležitost v přiměřené lhůtě, která 

nebude kratší než deset dnů, vyjádřit se, 

kromě případů, kdy by taková konzultace 

nebyla možná kvůli naléhavosti opatření, 

které se má přijmout, odůvodněné 

zdravotními a bezpečnostními požadavky 

nebo jinými důvody v souvislosti s obecnými 

zájmy, na které se vztahují příslušné 

harmonizační právní předpisy Společenství. 

Pokud byla přijata opatření, aniž byla 

subjektu dána možnost vyjádřit se, bude mu 

dána tato možnost co nejdříve a přijatá 

opatření budou ihned poté přezkoumána. 
§ 37, odst. 

4 
(4) Orgán dozoru může, má-li důvodné 

pochybnosti, že stavební výrobek s označením 

CE nesplňuje požadavky stanovené přímo 

použitelným předpisem, požadovat od 

příslušného oznámeného subjektu informace a 

dokumenty, týkající se posuzování stálosti 

vlastností tohoto výrobku, včetně osvědčení, 

technické dokumentace a protokolů o 

zkouškách. Pokud orgán dozoru zjistí, že 

stavební výrobek s označením CE nesplňuje 

požadavky podle přímo použitelného předpisu, 

informuje o tom oznámený subjekt, který se 

podílel na posuzování stálosti vlastností tohoto 

výrobku. 

32008R0765 Článek 19 

Opatření dozoru nad trhem 

2. Orgány dozoru nad trhem přijmou vhodná 

opatření s cílem 

varovat uživatele v rámci svého území v 

přiměřené lhůtě 

o rizicích, které byly v souvislosti s určitým 

výrobkem zjištěny, 

aby se snížilo riziko zranění nebo jiných škod. 

Spolupracují s hospodářskými subjekty na 

opatřeních, která by 

mohla zamezit rizikům nebo omezit rizika 

způsobená výrobky, 

které tyto subjekty dodaly. 

§ 39 
§ 39 

Ochranná opatření 

32008R0765 Článek 20 

Výrobky, které představují vážné riziko 
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(1) Pokud orgán dozoru má důvodné 

podezření, že stavební výrobek nesplňuje 

požadavky tohoto zákona nebo přímo 

použitelného předpisu, zakáže uvádění na trh 

nebo distribuci stavebního výrobku nebo jeho 

série po dobu potřebnou k provedení kontroly. 

Orgán dozoru oznámí uložení opatření ústně 

kontrolované osobě nebo osobě, která je s 

kontrolovanou osobou v pracovněprávním nebo 

obdobném vztahu, případně osobě, která 

fakticky vykonává úkoly, jež by jí vyplývaly z 

pracovněprávního nebo obdobného vztahu, 

pokud je plnění těchto úkolů spojeno s 

předmětem kontroly a pokud je tato osoba 

přítomna na místě kontroly (dále jen 

"zúčastněná osoba") a neprodleně o něm učiní 

písemný záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná 

osoba s uloženým opatřením, může proti němu 

podat námitky, které se uvedou v záznamu, 

nebo je může podat písemně nejpozději do 10 

dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba se 

záznamem seznámena. Orgán dozoru rozhodne 

o podaných námitkách bezodkladně. Stejnopis 

písemného vyhotovení rozhodnutí o námitkách 

se doručí kontrolované osobě. Proti rozhodnutí 

o námitkách není přípustné odvolání. 

(2) Pokud orgán dozoru zjistí, že 

stavební výrobek  

a)  nesplňuje požadavky tohoto zákona 

nebo přímo použitelného předpisu nebo se 

jedná o výrobek, který je neoprávněně opatřen 

označením CE nebo označením SCZ, rozhodne 

o zákazu uvádění na trh nebo dodávání 

distribuci takovéhoto výrobku; pokud pominou 

důvody pro uložení zákazu, orgán dozoru 

rozhodne o jeho změně nebo zrušení; odvolání 

proti rozhodnutí podle věty první nemá 

odkladný účinek; 

b)  nebo jeho série představuje ohrožení 

oprávněného zájmu, orgán dozoru rozhodne o 

stažení stavebního výrobku nebo jeho série z 

trhu nebo z oběhu; orgán dozoru může 

současně, pokud je to nutné, nařídit zničení 

stavebního výrobku nebo jeho série nebo nařídit 

jinou formu znehodnocení; odvolání proti 

rozhodnutí podle věty první nemá odkladný 

účinek. 

(3)  Pokud orgán dozoru po 

provedení rozborů nebo po zjišťování zjistí, že 

stavební výrobek, který splňuje stanovené 

požadavky nebo požadavky přímo použitelného 

předpisu, přesto představuje riziko, uloží 

příslušnému hospodářskému subjektu, aby 

přijal všechna vhodná opatření a ve lhůtě 

přiměřené povaze rizika zajistil, aby dotčený 

stavební výrobek, pokud byl uveden na trh, toto 

riziko dále nepředstavoval, nebo aby stavební 

výrobek stáhl z trhu nebo z oběhu. Odvolání 

proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

1)  Každý členský stát zajistí, aby výrobky, 

které představují vážné riziko, včetně vážného 

rizika, jehož účinky nejsou bezprostřední, a 

které vyžadují rychlý zásah, byly staženy z 

oběhu nebo z trhu nebo aby bylo zakázáno 

jejich dodávání na jeho trh a aby o tom byla v 

souladu s článkem 22 neprodleně 

informována Komise. 

Článek 21 

Omezující opatření 
1. Členské státy zajistí, aby každé opatření 

přijaté podle příslušných harmonizačních 

právních předpisů Společenství o zákazu nebo 

omezení dodávání výrobku na trh, o jeho 

stažení z trhu nebo z oběhu bylo přiměřené a 

přesně odůvodněné. 

2) Tato opatření musí být neprodleně 

oznámena příslušnému hospodářskému 

subjektu, který musí být zároveň informován 

o opravných prostředcích, které má k 

dispozici podle právních předpisů příslušného 

členského státu, a o lhůtách, které se na tyto 

opravné prostředky vztahují. 

3) Před přijetím opatření uvedeného v 

odstavci 1 dostanou dotčené hospodářské 

subjekty příležitost v přiměřené lhůtě, která 

nebude kratší než deset dnů, vyjádřit se, 

kromě případů, kdy by taková konzultace 

nebyla možná kvůli naléhavosti opatření, 

které se má přijmout, odůvodněné 

zdravotními a bezpečnostními požadavky 

nebo jinými důvody v souvislosti s obecnými 

zájmy, na které se vztahují příslušné 

harmonizační právní předpisy Společenství. 

Pokud byla přijata opatření, aniž byla subjektu 

dána možnost vyjádřit se, bude mu dána tato 

možnost co nejdříve a přijatá opatření budou 

ihned poté přezkoumána. 

4) Veškerá opatření podle odstavce 1 budou 

neprodleně zrušena nebo upravena, jakmile 

hospodářský subjekt prokáže, že přijal účinná 

opatření. 
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§ 42, § 43, 

§ 45, § 46  
§ 42 

Přestupky fyzických osob 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) užije neoprávněně označení CE, 

osvědčení anebo jiný dokument podle přímo 

použitelného předpisu, nebo osvědčení anebo 

jiný dokument podle přímo použitelného 

předpisu padělá nebo pozmění; 
c) nesplní některé z ochranných opatření 

vydaných podle § 39, nebo 

d) nesplní některou z povinností podle § 37 

nebo 38.  

(2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a),  

c) až d) lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč. 

 

§ 43 

Přestupky právnických a podnikajících 

fyzických osob 

(1)  Právnická nebo podnikající 

fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a)   užije neoprávněně označení CE, 

osvědčení anebo jiný dokument podle přímo 

použitelného předpisu, nebo osvědčení anebo 

jiný dokument podle přímo použitelného 

předpisu padělá nebo pozmění; 

c) v rozporu s přímo použitelným 

předpisem uvede nebo dodá stavební výrobek s 

označením CE na trh,  

d) v rozporu s § 5 odst. 2 uvede nebo dodá 

stavební výrobek s označením CE na trh s 

prohlášením o vlastnostech, pokyny a 

bezpečnostními informacemi v jiném než 

českém jazyce, 

e) v rozporu s § 6 odst. 1 vykonává činnosti 

subjektu pro technické posuzování stavebních 

výrobků s označením CE bez povolení 

Ministerstva, 

f)  v rozporu s § 6 odst. 2 a v rozporu s 

přímo použitelným předpisem nedodržuje 

povinnosti subjektu pro technické posuzování 

stavebních výrobků s označením CE, 

   

 (8) Právnická nebo podnikající 

fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako 

výrobce, dovozce, distributor nebo 

zplnomocněný zástupce podle přímo 

použitelného předpisu nesplní některou z 

povinností podle přímo použitelného předpisu. 

 

§ 45 

 Právnická nebo podnikající fyzická osoba se 

dopustí přestupku tím, že 

b) nesplní některé z ochranných opatření 

vydaných podle § 39, nebo 

c) nesplní některou z povinností podle § 37 

nebo 38.  

 

§ 46 

Za přestupek lze uložit pokutu do 

32008R0765 Článek 41 

Sankce 
Členské státy stanoví sankce hospodářským 

subjektům za porušení ustanovení tohoto 

nařízení, včetně trestních sankcí za vážná 

porušení, a přijmou veškerá opatření nezbytná 

pro zajištění jejich provádění. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující a mohou být zvýšeny, pokud se 

příslušný hospodářský subjekt dopustil dříve 

podobného porušení ustanovení tohoto 

nařízení. Členské státy oznámí tato 

ustanovení Komisi do 1. ledna 2010 a 

neprodleně oznámí i všechny následné změny 

těchto ustanovení. 
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Číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 

32011R0305 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 

32008R0765 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, 

ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na 

akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na 

trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93  

 

a) 50 000 000 Kč pokud jde o přestupek 

podle § 43 odst. 1 písm. g) bod 1. § 43 odst. 2 

písm. a), g), § 43 odst. 4 písm. a), b), h) bod 1., 

§ 43 odst. 6 písm. a), i) bod 1., § 43 odst. 7 

písm. a), d) bod 1., § 43 odst. 8, § 45 písm. b) 

nebo c), 

b)  20 000 000 Kč pokud jde o přestupek 

podle § 43 odst. 1 písm. a) až f), l), § 43 odst. 

2 písm. h), § 43 odst. 4 písm. c) bod 1., d), f), 

g), i) bod 2, § 43 odst. 5 písm. b) bod 2., § 43 

odst. 6 písm. b) bod 2. až 4., c) bod 1., d), e) f), 

k) bod 2., § 43 odst. 7 písm. c), e) bod 2., § 45 

písm. a), nebo 
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