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1 DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 

1.1 Název 

Zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb (dále jen "zákon"). 

1.2 Definice problému 

Současný systém několika právních předpisů platných pro oblast stavebních výrobků je složitý, 

nepřehledný a mnohdy neúčinný. 

Stavební výrobky se zásadně liší od ostatních výrobků tím, že se svojí podstatou jedná o meziprodukty 

určené k zabudování do staveb. Stavební výrobky tak nejsou určeny pouze k používání ze strany 

"konečných uživatelů", ale pracují s nimi zejména profesionálové – projektanti a zhotovitelé staveb. 

Uvádění stavebních výrobků na trh 

Technické požadavky při uvádění stavebních výrobků s označením CE na trh jsou s účinností od 1. 

července 2013 upraveny přímo použitelným nařízením 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 (Construction Products Regulation, dále jen "přímo použitelný 

předpis"). Harmonizované stavební výrobky jsou při uvedení na trh označeny CE.  

Přímo použitelný předpis zohledňuje odlišnost stavebních výrobků od ostatních výrobků. Jeho koncepce 

je založena na posouzení a ověření stálosti vlastností s ohledem na zamýšlené použití stavebního 

výrobku a na prohlašování vlastností výrobku, na rozdíl od jiných harmonizačních předpisů založených 

na koncepci prokazování shody. Cílem přímo použitelného předpisu je zabezpečit, aby byly dostupné 

spolehlivé informace o vlastnostech stavebního výrobku při uvedení na trh. Příslušné vlastnosti 

stavebních výrobků z hlediska zamýšleného použití jsou obsaženy v harmonizovaných technických 

specifikacích. Výrobce vypracováním prohlášení o vlastnostech podává informaci o těchto vlastnostech 

a nese odpovědnost za shodu vlastností stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení o 

vlastnostech. Vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech jsou základní informací pro projektanta, 

zhotovitele stavby, případně jiného uživatele stavebního výrobku pro rozhodnutí, zda je výrobek svými 

vlastnostmi vhodný k použití do konkrétní stavby. Tyto informace však často nejsou dostačující pro 

vyhodnocení vhodnosti aplikace výrobku do stavby dle § 156 zákona č. 183/2006 Sb., protože výrobce 

nese odpovědnost jenom za informace o vlastnostech uvedených v prohlášení, ne však za rozsah všech 

vlastností podle harmonizované normy potřebných z hlediska použití. Stavební výrobek tedy může plnit 

svoji funkci až poté, kdy je na základě svých vlastností správně vybrán a zabudován do stavby.  

Technické požadavky při uvádění stanovených stavebních výrobků regulovaných na národní úrovni jsou 

upraveny nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., které je prováděcím 
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předpisem k zákonu č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně 

a doplnění některých zákonů. 

Národní úprava při uvádění stanovených stavebních výrobků na trh je založena na koncepci prokazování 

shody s technickou specifikací, a tím se principiálně odlišuje od evropské harmonizované úpravy. 

V důsledku toho není při uvádění stanoveného stavebního výrobku na trh požadována informace 

o konkrétních vlastnostech výrobku, která by byla vodítkem pro projektanty a zhotovitele staveb, ale 

pouhá obecná informace o jeho shodě s požadavky nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 

Jedná se o zásadní koncepční odlišnost, která má za následek, kromě nedostatku informací 

o vlastnostech výrobku, rovněž rozdílné požadavky na hospodářské subjekty (výrobce, zplnomocněné 

zástupce, pokud jsou jmenováni, distributory a dovozce) při uvádění stavebních výrobků s označením 

CE a stanovených stavebních výrobků na trh v České republice.  

Pro účely posuzování shody se využívá určených norem nebo stavebních technických osvědčení. Na 

rozdíl od harmonizovaných norem stanovují určené normy (normy, které jsou oznámeny jako určené k 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve Věstníku ÚNMZ) úplné požadavky na konkrétní stavební výrobek 

pro jeho zamýšlené použití spíše výjimečně, zejména z toho důvodu, že při jejich zpracování nebylo 

budoucí určení uvažováno nebo zohledněno.  

Stavební technická osvědčení zpracovává autorizovaná osoba (autorizovaná osoba podle zákona č. 

22/1997 Sb.) podle požadavku výrobce, dovozce nebo distributora. Autorizované osoby mají k dispozici 

společný návod/postup pro zpracování stavebních technických osvědčení v podobě Technických 

návodů pro jednotlivé skupiny a položky výrobků. Vzhledem k počtu autorizovaných osob v ČR, 

kterých je podle informací zveřejněných na webu Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví 28 (k datu 28.5.2018)  a množství rozdílně formulovaných žádostí výrobců, jsou však i 

přes existenci technických návodů vydávána rozdílná stavebně technická osvědčení pro shodný typ 

výrobku i jeho zamýšlené použití. 

Nekonzistentnost předpisů, požadavků a postupů způsobuje v praxi zbytečné problémy a obtížnou 

praktickou aplikovatelnost, a to jak pro hospodářské subjekty a odběratele stavebních výrobků, tak 

rovněž pro projektanty, stavební inženýry, zhotovitele staveb, pracovníky stavebních úřadů apod. Tento 

stav přispívá k tomu, že se do staveb mnohdy použijí výrobky neodpovídající jejich zamýšlenému 

použití nebo výrobky s nevhodnými vlastnostmi. 

Důsledkem nekoncepčního systému je negativní dopad na bezpečnost, kvalitu, provozuschopnost a 

trvanlivost staveb. 

Použití stavebních výrobků do staveb v České republice 

Současný systém předpisů stavebních výrobků neřeší problematiku týkající se použití stavebních 

výrobků ve stavbě komplexně. Řada požadavků technických předpisů pro stavby se v technickém 

detailu opírá o podrobná technická řešení rozpracovaná v českých technických normách (ČSN) pro 

navrhování a provádění staveb a dalších typech dokumentů, např. technických kvalitativních 

podmínkách (TKP), technických podmínkách (TP) Ministerstva dopravy. Podrobná technická řešení 
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jsou uvedena roztříštěně (řádově ve stovkách ČSN a jiných technických předpisech), a to včetně 

požadavků na stavební výrobky.  

Problémem je rovněž nejednotnost a nesystémovost ve způsobu stanovení požadavků pro navrhování a 

použití výrobků ve stavbě v ČR a skutečnost, že v případě některých stavebních výrobků nejsou tyto 

požadavky stanoveny vůbec. Výjimkou by mohla být oblast staveb pozemních komunikací, kde existují 

technické požadavky na stavby v podobě ČSN pro stavbu vozovek, TKP, technických podmínek TP, 

případně zvláštních technických kvalitativních podmínek (ZTKP) Ministerstva dopravy. Tyto předpisy 

(s výjimkou ČSN) ale nejsou notifikovány podle směrnice (EU) 2015/1535, resp. nařízení vlády č. 

339/2002 Sb., a jejich splnění tak může být požadováno pouze na základě smluvního vztahu. Takový 

postup je chápán ze strany výrobců a distributorů z členských států a Evropské komise jako překážka 

volného trhu.  

Požadavky na konkrétní mezní úrovně, třídy, popisy vlastností pro použití stavebních výrobků do staveb 

v České republice se v současném systému objevují v národních normách, v národních informativních 

přílohách k harmonizovaným normám nebo v jiných technických dokumentech. V případech některých 

stavebních výrobků stanovení toho, jaké vlastnosti musí být výrobcem deklarovány a jakých úrovní 

vlastností má být dosaženo s ohledem na konkrétní použití výrobku ve stavbě, aby výrobek plnil svoji 

funkci po zabudování do stavby, nejsou kompletní. V České republice není dostatečně využita možnost, 

kterou členským státům dává v tomto směru přímo použitelný předpis, zejména v článku 8 odst. 4, který 

odkazuje na požadavky pro dané použití v členském státě. Česká republika má možnost, stejně jako 

každý členský stát, komplexně specifikovat požadavky na stavební výrobky z hlediska jejich 

zamýšleného použití do staveb na území České republiky, a to zejména s ohledem na klimatické, 

geologické i zeměpisné rozdíly a s ohledem na různé úrovně základních požadavků na stavby, při 

respektování rámce harmonizace.  

Provázání problematiky stavebních výrobků s oblastí navrhování a provádění staveb je dosud celkově 

nedostatečné a nesystémové. Využití nástrojů daných přímo použitelným předpisem (např. využití 

prohlášení o vlastnostech) není zohledněno a promítnuto do procesů návrhu ani realizace stavby. 

Nejednotný způsob stanovování konkrétních požadavků na vlastnosti stavebních výrobků s ohledem na 

jejich zamýšlené použití v ČR má v praxi za následek nesnadnou aplikovatelnost i pro projektanty, 

stavební inženýry, zhotovitele staveb a další účastníky procesu výstavby. Neexistence konkrétních 

požadavků na stavební výrobky nebo jejich obtížná dohledatelnost, jsou příčinou toho, že požadované 

vlastnosti z hlediska konkrétního použití nejsou často v projektech dostatečně specifikovány. Konečným 

důsledkem toho, že projekt není propojen se specifikací stavebních výrobků, jsou problémy s kvalitou 

a bezpečností samotné stavby.  

Z hlediska požadavku na bezpečnou a kvalitní stavbu je nutné mít k dispozici informace o příslušných 

ustanoveních (judikatura, normy, technické předpisy), nutných deklarovaných vlastnostech výrobku 

plynoucích z těchto ustanovení a případné národní požadavky omezující/specifikující  mezní úrovně a 

třídy vlastností, podle kterých bude odpovědná osoba (např. projektant) moci specifikovat konkrétní 

vlastnosti, jejich úrovně nebo třídy nebo popis stavebního výrobku. Současně je třeba zajistit kontrolu 

stavebních výrobků určených k zabudování do stavby. 
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Dozor nad uváděním výrobků do obchodní sítě v České republice 

Dozor nad splněním podmínek pro uvádění a dodávání stavebních výrobků do obchodní sítě zajišťuje 

Česká obchodní inspekce (dále jen "ČOI"). V rámci své činnosti může ČOI kontrolovat plnění 

zákonných povinností ze strany výrobců, zplnomocněných zástupců, distributorů a dovozců, případně 

odebírat vzorky od kontrolovaných osob ve výrobě nebo z obchodní sítě. V pravomoci ČOI je mj. 

kontrola příslušné dokumentace, zejména prohlášení o vlastnostech a prohlášení o shodě a neoprávněné 

užití označení CE.  

Dozor nad dodáváním výrobků na staveniště a skladovacích prostor stavby 

S ohledem na specifika procesu výstavby a na technickou složitost stavebního díla nelze u stavebních 

výrobků spoléhat na kontrolu až po jejich zabudování do díla. Zpravidla ani není taková kontrola po 

technické stránce realizovatelná. 

Zásadním problémem je skutečnost, že velká část stavebních výrobků je dodávána od výrobce přímo na 

staveniště. Znamená to, že tyto výrobky nelze v obchodní síti odebrat. V ČR není ČOI, ani žádný jiný 

subjekt, zmocněn pro dozor nad stavebními výrobky dodávanými výrobcem přímo na staveniště nebo 

do skladovacích prostor určených pro potřeby stavby.  

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Zastřešujícím zákonem pro stanovení technických požadavků na stavební výrobky, které mohou ve 

zvýšené míře ohrozit zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný 

veřejný zájem (souhrnně označováno jako „oprávněný zájem“), je zákon č. 22/1997 Sb., o technických 

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

Uvádění stavebních výrobků s označením CE na trh 

Technické požadavky na stavební výrobky s označením CE při jejich uvádění na trh byly do 30. 6. 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 

(prováděcí předpis k zákonu č. 22/1997 Sb.). Od 1. 7. 2013 tuto oblast upravuje přímo použitelný 

předpis, který je přímo aplikovatelný ve všech členských státech EU. U  stavebních výrobků 

s označením CE musí být před jejich uvedením na trh podle harmonizovaných podmínek v členských 

státech EU posouzeny vlastnosti a systém řízení výroby, v souladu s požadavky harmonizovaných 

technických specifikací (harmonizované normy a evropské dokumenty pro technické posuzování), 

ověřena stálost vlastností, vypracováno prohlášení o vlastnostech a výrobek opatřen označením CE. 

Přímo použitelný předpis je vypracován na principu stanovení harmonizovaných podmínek uvádění 

stavebních výrobků na jednotný trh. Nestanoví požadavky na konkrétní vlastnosti výrobků, ty jsou 

uváděny v harmonizovaných normách v návaznosti na základní požadavky na stavby. Evropské 

harmonizované normy musí být akceptovatelné ve všech státech EU s velmi různými klimatickými 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB24KE3R5)



7 
 

podmínkami, proto pro jednu vlastnost výrobku mohou stanovit harmonizované normy řadu tříd nebo 

úrovní. Tedy výrobek může vykazovat rozdílné vlastnosti a stále vyhovuje dané harmonizované normě 

a je označen CE. Členský stát je oprávněn konkretizovat vlastnosti a jejich úrovně nebo třídy s ohledem 

na použití. 

Pokud pro daný výrobek existuje harmonizovaná norma, nelze při posuzování a ověřování stálosti 

vlastností postupovat jinou cestou. 

Přímo použitelný předpis současně umožňuje označit CE stavební výrobky, pro které neexistuje 

harmonizovaná norma, ale byl pro ně vypracován evropský dokument pro technické posuzování (EAD) 

a vydáno evropské technické posouzení. Na rozdíl od harmonizované normy však výrobce nemusí při 

existenci evropského dokumentu pro technické posuzování podle něho postupovat a výrobek označit 

CE, ale může ho uvést na trh i postupem pro stanovené stavební výrobky.  

V současné době je pro stavební výrobky oznámeno ve Věstníku EU (OJEU) více než 440 

harmonizovaných norem. 

Do harmonizované oblasti spadá odhadem 65% – 70% stavebních výrobků. 

Na základě povinnosti přizpůsobit národní legislativu přímo použitelnému předpisu byl s účinností od 

10. 5. 2013 novelizován zákon č. 22/1997 Sb. zákonem č. 100/2013 Sb., kterým byl upraven 

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

dozor nad trhem, oznamovací orgán pro subjekty pro technické posuzování (tzv. TAB) a kontaktní místo 

pro stavební výrobky s označením CE. Uvedenou novelizací byla do zákona nesystematicky doplněna 

ustanovení nutná pro zajištění aplikovatelnosti přímo použitelného předpisu. Výsledkem je stav, kdy 

obecný předpis stanovuje specifické požadavky a odchylky pro jeden konkrétní druh výrobků. 

Uvádění stanovených stavebních výrobků na trh 

Technické požadavky na stanovené stavební výrobky stanovuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb. U těchto 

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

požadavky postupy stanovenými v nařízení vlády.  

Požadavky na stanovené stavební výrobky jsou obsaženy v určených normách, nebo pokud tomu tak 

není, nebo pokud podle nich výrobce nebo dovozce nehodlá postupovat, musí pro ně být zpracováno 

stavební technické osvědčení. 

Vydáním prohlášení o shodě deklaruje výrobce shodu výrobku s technickou specifikací, tedy s určenou 

normou nebo stavebním technickým osvědčením. 

Stavební technické osvědčení není veřejně přístupné, proto při jeho použití nemá projektant, zhotovitel 

stavby, případně jiný uživatel stavebního výrobku možnost rozhodnout se pro konkrétní výrobek na 

základě technických údajů. 

Dne 22. června 2016 schválila vláda nařízení vlády č. 215/20016 Sb., které novelizovalo mj. přílohu 

č. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. a řešilo tak aktuální potřebu regulace některých nových stavebních 
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výrobků (případně nové varianty již existujících výrobků), které nespadají pod přímo použitelný 

předpis, a nebyly dosud regulovány ani na národní úrovni. Protože u těchto výrobků není posuzována 

a ověřována stálost vlastností a nebyla ani posuzována shoda, jejich použití tak představovalo 

potenciální riziko pro splnění základních požadavků na stavby, zejména z pohledu ochrany zdraví 

a bezpečnosti uživatelů staveb. 

V současné době je pro stanovené stavební výrobky určeno 525 českých technických norem (zdroj – 

Informační portál Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví). 

Na základě průzkumu, kterou provedl v březnu tohoto roku Úřad pro technickou normalizaci, metrologii 

a státní zkušebnictví oslovením subjektů autorizovaných k činnostem posuzování shody stavebních 

výrobků, bylo zjištěno, že ve druhém pololetí 2017 bylo vydáno 898 stavebních technických osvědčení. 

V 589 případech se jednalo o nová stavební technická osvědčení a v 309 případech o prodloužení již 

existujících. V rámci průzkumu poskytlo požadované informace 15 autorizovaných osob.  

Nový legislativní rámec 

V souvislosti s povinností implementace směrnic nového legislativního rámce (New Legislation 

Framework, dále jen "NLF") byl v březnu 2016 schválen zákon č. 90/2016 Sb. o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. V roce 2017 byly schváleny dvě novely tohoto zákona 

(zákon č. 183/2017 Sb. a zákon č. 265/2017). 

Současně se zákonem o posuzování shody byl schválen zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů, a některé další zákony. 

Přímo použitelný předpis nespadá pod NLF, ale přejímá některé jeho principy. Shodně zavádí např. 

termín oznámený subjekt. Postupy, které se využívají v rámci řízení oznamování subjektů a při jejich 

kontrole, ponechává NLF v kompetenci členských států. V ČR je pro oblast stavebních výrobků 

s označením CE upravoval zákon č. 22/1997 Sb. Postupy, které se využívají pro oznamování subjektů 

pro posuzování shody, jsou upraveny na národní úrovni zákonem o posuzování shody stanovených 

výrobků při jejich dodávání na trh. 

Dozor nad trhem 

Zákon č. 22/1997 Sb. pověřuje dozorem nad tím, zda jsou stavební výrobky uváděny a dodávány na trh 

v souladu s požadavky přímo použitelného předpisu a zákona č. 22/1997 Sb. a zda hospodářské subjekty 

plní své povinnosti stanovené těmito předpisy, Českou obchodní inspekci. 

Přímo použitelný předpis nařizuje postupy na vnitrostátní úrovni při nakládání se stavebními výrobky 

představujícími riziko a ochranné postupy pro případ, že členský stát přijme ochranné opatření podle čl. 

20 nařízení (ES) č. 765/2008. ČOI vykonává působnost vnitrostátního orgánu podle přímo platného 

předpisu. 

Zákon č. 22/1997 Sb. specifikuje tyto postupy a omezující opatření a stanovuje postupy, ochranná 
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opatření a oznamovací povinnost pro oblast stanovených stavebních výrobků. 

Ochrana veřejného zájmu ve výstavbě 

Systém předpisů ČR pro stavby je především reprezentován zákonem č. 183/2006 Sb., o územním 

plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "SZ").  

Konkrétní vyjádření ochrany veřejného zájmu ve vztahu ke stavbě je uvedeno v části páté, hlavě I, 

v § 158 až 161 SZ. Činnosti, jejichž výsledek ovlivňuje ochranu veřejných zájmů ve výstavbě, označuje 

stavební zákon za „vybrané činnosti“. Tyto činnosti mohou vykonávat pouze fyzické osoby, které 

získaly oprávnění k jejich výkonu podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 

architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 

pozdějších předpisů. Vybranými činnostmi jsou odborné vedení provádění stavby nebo její změny 

(stavbyvedoucím) a dále projektová činnost ve výstavbě, kterou se rozumí zpracování územně plánovací 

dokumentace, územní studie, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a pro uzavření 

veřejnoprávní smlouvy nahrazující územní rozhodnutí, jakož i projektové dokumentace, 

tedy dokumentace stavby podle § 104 odst. 1 písm. a) až e) SZ, stavby pro vydání stavebního povolení 

podle § 115 SZ, k uzavření veřejnoprávní smlouvy podle § 116 SZ, k posouzení autorizovaným 

inspektorem podle § 117 SZ, změn stavby před jejím dokončením podle § 118 SZ, k opakovanému 

stavebnímu řízení nebo dodatečnému povolení stavby podle § 129 SZ, pro provádění stavby, pro 

nezbytné úpravy podle § 137 SZ, nebo vodního díla k ohlášení podle § 15a odst. 2 písm. c) vodního 

zákona. Stavební zákon také stanoví povinnosti a odpovědnost osob při přípravě, provádění a užívání 

staveb (§152 až 161 SZ), včetně vymezení skutkových podstat a sankcí při porušení některé povinnosti 

(např. povinnost dodržovat obecné požadavky na výstavbu mají zhotovitel, stavbyvedoucí, stavební 

dozor i projektant). 

Výkon dozoru nad zajišťováním ochrany veřejných zájmů vykonávají stavební úřady podle § 132 odst. 

1 SZ. K tomu jsou oprávněny vykonávat, nařizovat činnosti a ukládat opatření podle § 132 odst. 2 SZ, 

mj. provádět kontrolní prohlídky stavby. V rámci těchto kontrolních prohlídek může stavební úřad 

vyzvat stavebníka, stavbyvedoucího, osobu vykonávající stavební dozor či vlastníka stavby, aby 

předložili potřebné doklady o vhodnosti použitých stavebních výrobků. § 132 odst. 3 písm. c) až e) SZ 

stanovuje, co se rozumí veřejným zájmem, tj. mj. i požadavek, aby stavba neohrožovala život a zdraví 

osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zájmy státní památkové péče, archeologické nálezy 

a sousední stavby, popřípadě nezpůsobovala jiné škody či ztráty, aby se předcházelo důsledkům 

živelných pohrom a havárií, aby byly odstraněny stavebně bezpečnostní, požární, hygienické, zdravotní 

nebo provozní závady na stavbě anebo na stavebním pozemku, včetně překážek bezbariérového užívání 

stavby. 

Základní požadavky na stavby 

Právní řád EU vyjadřuje ochranu veřejného zájmu/oprávněného zájmu ve vazbě na vlastnosti stavebních 

výrobků prostřednictvím souboru základních požadavků na stavby podle přímo použitelného předpisu. 

Jedná se o sedm základních požadavků – mechanická odolnost a stabilita; požární bezpečnost; hygiena, 

ochrana zdraví a životního prostředí; bezpečnost a přístupnost při užívání; ochrana proti hluku; úspora 
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energie a tepla; udržitelné využívání přírodních zdrojů. Tyto požadavky je nutno chápat jako 

odpovědnost za to, aby pozemní, inženýrské a technologické stavby byly navrhovány a prováděny podle 

účelu stavby tak, aby neohrožovaly bezpečnost osob, zvířat, majetku, zajišťovaly ochranu zdraví, života, 

životního prostředí, úspory energie a další hlediska. Základní požadavky jsou adaptovány v § 156 odst. 

1 SZ ve vztahu k návrhu a použití stavebních výrobků odkazem na přímo použitelný předpis. Dále jsou 

základní požadavky na stavby částečně rozpracovány v předpisech provádějících obecné požadavky na 

výstavbu podle § 169 odst. 1 SZ a zmocňovacích ustanovení v § 194 SZ.  

Obecné požadavky na výstavbu a technické požadavky na stavby 

Právní rámec obecných požadavků na výstavbu je založen ve stavebním zákoně (§ 169 odst. 1 SZ). 

Právnické osoby, fyzické osoby a příslušné orgány státní správy jsou povinny při územně plánovací 

a projektové činnosti, při povolování, provádění, užívání a odstraňování staveb respektovat záměry 

územního plánování a obecné požadavky na výstavbu stanovené prováděcími právními předpisy.  

Obecnými požadavky na výstavbu se podle § 2 odst. 2 písm. e) SZ rozumí obecné požadavky na 

využívání území, technické požadavky na stavby a obecné technické požadavky zabezpečující 

bezbariérové užívání stavby, stanovené prováděcími právními předpisy. Zmocnění pro jednotlivé 

rezorty a další subjekty ke stanovení technických požadavků na stavby je specifikováno v § 194 SZ. 

Zmocnění ke stanovení požadavků na stavby však vyplývají i z dalších právních předpisů, např. zákona 

č. 133/1985 Sb., o požární ochraně. 

Technické požadavky na stavby jsou stanoveny prováděcími právními předpisy, které jsou např. 

v působnosti těchto rezortů a subjektů: 

a) Prováděcí předpisy ke SZ: 

 Ministerstvo pro místní rozvoj – technické požadavky na stavby (vyhláška č. 268/2009 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 20/2012 Sb. a vyhlášky č. 323/2017 Sb.), 

 Ministerstvo dopravy - technické požadavky pro letecké stavby podle zákona o civilním letectví 

(vyhláška č. 108/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů); technické požadavky pro stavby drah 

(vyhláška č. 177/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů); technické požadavky pro stavby dálnic, 

silnic, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací (vyhláška č. 104/1997 

Sb., ve znění pozdějších předpisů), 

 Ministerstvo zemědělství - technické požadavky pro vodní díla (vyhláška č. 590/2002 Sb., ve znění 

vyhlášky č. 367/2005 Sb.); technické požadavky pro stavby pro plnění funkcí lesa (vyhláška 

č.  239/2017 Sb.), 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu – technické požadavky na stavby k účelům těžby, zpracování, 

transportu a ukládání radioaktivních surovin na území vyhrazeném pro tyto účely a pro stavby 

související s úložišti radioaktivních odpadů obsahujících přírodní radionuklidy a pro stavby 

náležející k provozním celkům, jejichž součástí je jaderné zařízení a stavby k účelům přepravy a 

skladování ropy, 
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 Český báňský úřad – požadavky na stavby, které mají sloužit otvírce, přípravě a dobývání 

výhradních ložisek, jakož i úpravě a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich 

dobýváním, požadavky na stavby skladů výbušnin a požadavky na ochranná pásma důlních děl, 

 Ministerstvo spravedlnosti – technické požadavky pro stavby pro účel Vězeňské služby a jejích 

organizačních jednotek. 

 Hlavní město Praha - technické požadavky na stavby v hlavním městě Praze (Nařízení č. 10/2016 

Rady města Prahy, kterým se stanovují obecné požadavky na využívání území a technické 

požadavky na stavby v hlavním městě Praze, (pražské stavební předpisy), 

b) Prováděcí předpisy k zákonu č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů: 

 Ministerstvo vnitra – technické podmínky požární bezpečnosti staveb (vyhláška č. 23/2008 Sb., ve 

znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.). 

c) Prováděcí předpisy k zákonu č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů 

 Ministerstvo průmyslu a obchodu - technické požadavky na energetickou náročnost budov 

(vyhláška č. 78/2013 Sb., ve znění vyhlášky č. 230/2015 Sb.). 

Obecné technické požadavky zabezpečující bezbariérové užívání staveb jsou stanoveny v prováděcím 

předpise Ministerstva pro místní rozvoj (vyhláška č. 398/2009 Sb.). 

Existují i další předpisy, např. hygienické, které specifikují požadavky na stavby, příp. požadavky na 

stavební výrobky. 

Požadavky na stavbu 

Projektant (§159 zákona č. 183/2006 Sb.) odpovídá za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby 

provedené podle jím zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této 

dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně 

vlivů na životní prostředí. 

Dozor při provádění stavby 

  Stavbyvedoucí 

Vysokou odpovědnost za stavební dílo nese stavbyvedoucí. Podle SZ je stavbyvedoucí definován jako 

osoba, která zabezpečuje odborné vedení provádění stavby z pověření zhotovitele stavby (stavebního 

podnikatele) a má pro tuto činnost příslušné oprávnění. Stavbyvedoucí (§ 153 odst. 1 a 2 SZ) je zejména 

povinen řídit provádění stavby v souladu s rozhodnutím nebo jiným opatřením stavebního úřadu 

a s ověřenou projektovou dokumentací, zajistit dodržování povinností k ochraně života, zdraví, 

životního prostředí a bezpečnosti práce vyplývajících ze zvláštních právních předpisů, zajistit řádné 

uspořádání staveniště a provoz na něm a dodržení obecných požadavků na výstavbu, popřípadě jiných 

technických předpisů a technických norem. 

Stavební dozor 

Stavební dozor (§ 2 odst. 2 písm. d) SZ) je odborný dozor nad stavbou prováděnou svépomocí, který je 

vykonáván osobou s předepsanou kvalifikací. SZ specifikuje, které stavby lze realizovat svépomocí 
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(§ 160 odst. 3 a 4). Rozsah činností stavebního dozoru je stanoven v § 153 odst. 3 a 4 SZ a odpovědnost 

je rozložena mezi stavebníka a stavební dozor. Stavební dozor v rámci sledování způsobu a postupu 

provádění stavby zahrnuje mimo jiné i sledování vhodnosti ukládání a použití stavebních výrobků, a tak 

naplnění § 156 odst. 2 SZ. 

Technický dozor stavebníka 

Současné stavební právo nepředepisuje obecně povinnost zabezpečit technický dozor při provádění 

stavby. Pokud je však stavba financována z veřejného rozpočtu, je v tomto případě podle § 152 odst. 

4 SZ stavebník povinen zajistit nad prováděním stavby bez ohledu na její rozsah technický dozor 

stavebníka osobou oprávněnou podle zákona č 360/1992 Sb. Bližší podrobnosti pro rozsah činnosti a 

působnost technického dozoru stavebníka SZ nevymezuje. V případě financování stavby ze 

soukromých prostředků záleží na rozhodnutí stavebníka, zda si najme zajištění dozoru. 

Technický dozor stavebníka je v některých oblastech stavebnictví vyžadován rezortními technickými 

předpisy, např. "Metodickým pokynem pro výkon dozoru na stavbách pozemních komunikací", který 

dokonce vyžaduje oprávnění technického dozoru investora, které vydává MD. 

Autorský dozor 

Pokud je pro stavbu financovanou z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 

zhotovitel, zpracována projektová dokumentace osobou oprávněnou dle zvláštního předpisu, zajišťuje 

dozor nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou dokumentací autorský dozor projektanta. 

Stavební úřady 

Stavební úřady mají podle § 132 a § 133 SZ povinnost vykonávat soustavný dozor nad zajišťováním 

ochrany veřejných zájmů a plnění povinností vyplývajících ze SZ a prováděcích právních předpisů. Za 

tímto účelem provádějí mj. kontrolní prohlídky stavby. Stavební úřad může podle § 134 odst. 2 SZ 

vyzvat příslušné osoby (např. stavebníka, stavbyvedoucího, stavební dozor atd.), aby v případě 

zjištěných závad zjednaly nápravu a případně předložily potřebné doklady, např. doklady o vhodnosti 

použitých stavebních výrobků. Stavební úřady rovněž vykonávají podle § 171 SZ státní dozor nad 

dodržováním ustanovení stavebního zákona, jeho prováděcích předpisů a kromě jiného i příslušných 

rozhodnutí vydaných podle SZ. 

Návrh věcného záměru zákona  

Vláda České republiky svým usnesením č. 872 ze dne 5. října 2016 schválila návrh věcného záměru 

zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb s úpravami podle připomínek uvedených ve 

stanovisku Legislativní rady vlády a uložila ministru průmyslu a obchodu zpracovat na základě věcného 

záměru návrh zákona a předložit ho vládě do 31. prosince 2018.  

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými hospodářskými subjekty jsou výrobci (případně zplnomocnění zástupci pokud jsou 

výrobcem písemně jmenováni), dovozci a distributoři stavebních výrobků, projektanti a zhotovitelé 
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staveb. Dále právnické osoby pověřené k činnostem posuzování shody stavebních výrobků podle 

nařízení vlády č. 163/2002. Sb. (autorizované osoby), právnické osoby pověřené k činnostem 

posuzování a ověřování stálosti vlastností (oznámené subjekty) podle přímo použitelného 

předpisua právnické osoby pověřené k činnostem evropského technického posuzování (TAB) podle 

přímo použitelného předpisu.  

Ze státních orgánů jsou dotčenými subjekty Ministerstvo průmyslu a obchodu, Úřad pro technickou 

normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, Česká obchodní inspekce, Ministerstvo pro místní rozvoj, 

Ministerstvo dopravy, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 

financí, Ministerstvo spravedlnosti a Český báňský úřad.  

Dále jsou dotčeny obecné stavební úřady, speciální stavební úřady (Úřad pro civilní letectví, Drážní 

úřad, silniční správní úřady, vodoprávní úřady), vojenské a jiné stavební úřady (újezdní úřady, 

Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo průmyslu a obchodu, 

Obvodní báňské úřady) a rovněž Hlavní město Praha. 

Dalšími dotčenými subjekty jsou zejména stavební podnikatelé, stavebníci, projektanti, technický dozor 

stavebníka a v poslední řadě vlastníci a uživatelé staveb, do nichž jsou výrobky zabudovány. 

1.5 Popis cílového stavu 

Cílem je právní úprava pro stavební výrobky, která odstraní nedostatky současného systému uvedené 

v části 1.2 Definice problému. 

Uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh 

Pro oblast stavebních výrobků s označením CE platí přímo použitelný předpis. 

Pro oblast stanovených stavebních výrobků by měl návrh zákona stanovit podmínky pro: 

 uvádění na trh v České republice; 

 posuzování a ověřování stálosti vlastností včetně požadavku na vypracování CZ prohlášení o 

vlastnostech a označení SCZ; 

 dodávání do obchodní sítě v České republice;  

 dodávání k použití přímo na staveniště a do skladovacích prostor stavby; 

 činnost kontaktního místa pro stavební výrobky. 

Hlavním cílem je přiblížit ve výše uvedených oblastech národní úpravu evropskému systému a odstranit 

tak podstatné systémové rozdíly a odlišnosti, a to zejména: 

 nahradit systém posuzování shody u stanovených stavebních výrobků systémem posuzování 

a ověřování stálosti vlastností; 

 zavést princip CZ prohlášení o vlastnostech a označení SCZ; 

 nahradit stavební technické osvědčení technickou specifikací - CZ technickým posouzením;   

 zavést institut CZ subjektu pro technické posuzování a oddělit jeho činnost od činnosti osoby 

autorizované k činnostem posuzování a ověřování stálosti vlastností (nyní osoby autorizované 

k činnostem posuzování shody). 
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Dalším významným úkolem nového zákona je stanovit podmínky pro dozor nad plněním požadavků 

pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE a stanovených stavebních výrobků na trh 

v České republice při jejich dodání přímo na staveniště a do skladovacích prostor stavby. 

 

Navrhování a použití do staveb 

Cílem této části návrhu by mělo být stanovení podmínek pro navrhování a použití stavebních výrobků 

do staveb v České republice. Je třeba zejména jasně vymezit vazbu mezi požadavky na vlastnosti 

stavebních výrobků a požadavky existujících stavebních předpisů a blíže specifikovat obecné 

požadavky na použití stavebních výrobků ve stavbě stanovené v §156 odst. 2 SZ.  

Prostřednictvím prováděcí vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků pro použití do staveb by měl být 

poskytnut veřejnosti seznam vlastností stavebních výrobků s označením CE a stanovených stavebních 

výrobků, které musí být deklarovány, aby mohly být stavební výrobky následně použity, s ohledem na 

jejich zamýšlené použití, do staveb v České republice. Výrobci a distributoři stavebních výrobků tak 

dostanou nezbytné informace pro vypracování prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech 

nebo prohlášení distributora o vlastnostech. Projektanti a zhotovitelé staveb budou mít k dispozici 

dostatečné informace pro navržení a následný výběr stavebních výrobků pro stavby v České republice. 

 

Informační modelování staveb 

Vlastnosti uvedené ve vyhlášce o vlastnostech stavebních výrobků by měly být doplněny zveřejněním 

požadovaných mezních úrovní, tříd a popisů vlastností prostřednictvím elektronické databáze. Tento 

způsob zveřejnění umožní další využití informací o vlastnostech pro účely digitalizace údajů 

o stavebních výrobcích v návaznosti na zavádění metody informačního modelování staveb (BIM). 

Koncepce zavádění BIM v České republice byla schválena usnesením vlády č. 682 z 25. září 2017 

a gestorem je stanoveno Ministerstvo průmyslu a obchodu. 

1.6 Zhodnocení rizika 

V případech, kdy jsou do staveb zabudovány stavební výrobky, které nezaručují splnění základních 

požadavků na stavby, je primárním rizikem ohrožení oprávněného zájmu, tj. zdraví a bezpečnosti 

zhotovitelů a uživatelů staveb a ohrožení životního prostředí. 

Kromě rizika ohrožení zdraví jsou důsledkem nesplnění požadavků na stavební výrobky rovněž finanční 

dopady, a to jak ze strany zhotovitelů, tak i stavebníků resp. uživatelů staveb. Jako příklad jsou uvedeny 

údaje významného zhotovitele staveb v ČR - společnosti Metrostav a.s. 

Společnost Metrostav a.s., která realizuje v ČR všechny druhy staveb (pozemní, dopravní, vodní, 

průmyslové), dlouhodobě sleduje a eviduje v databázi všechny reklamované vady na svých stavbách. 

Databáze od roku 2010 aktuálně kromě četnosti reklamací sleduje rovněž parametr "příčiny vady" 

a odhadované náklady na odstranění vady jak na straně generálního dodavatele, tak na straně 

subdodávek.  Jako možné příčiny se v databázi volí 

 vady zadání 
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 vady stavebního povolení, veřejnoprávních rozhodnutí 

 vady části dokumentace pro provedení stavby - statika 

 vady části dokumentace pro provedení stavby - HS 

 vady části dokumentace pro provedení stavby - PSV 

 vady části dokumentace pro provedení stavby - koordinace 

 vady z realizace technologické 

 vady z realizace systémové 

 vady z realizace výrobní  

 vady materiálů/výrobků - výrobní nekvalita, poškození při transportu  

 vady materiálů/výrobků - rozměry, stabilita, pevnost, přesnost montáže, styky 

 vady materiálů/výrobků - nevhodný materiál 

 vady provozní - nadměrné namáhání 

 vady provozní - změna účelu užívání 

 vady provozní - neprováděná nebo neodborně provádění údržba a péče) 

 více příčin vady 

 jiná zjištěná vada 

 příčina vady neurčena 

V období 2010-2014 evidoval Metrostav a.s. celkem 15 829 vad. V tomto objemu jsou vady 

materiálů/výrobků (dále jen "vady výrobků") - výrobní nekvalita, poškození při transportu, rozměry, 

stabilita, pevnost, přesnost montáže, styky, nevhodný výrobek) zastoupeny průměrně z 10,2%, tj. 

u každé desáté reklamace je příčinou přímo vada výrobku. Procentuální podíl a četnost vad výrobků 

mají rostoucí tendenci (v roce 2010 byl podíl 9,6% , v roce 2014 již 11,2%), viz obr. 1 a obr. 2. Pro 

ověření podílu vad výrobků na reklamacích bylo využito rovněž dat společnosti A.W.A.L., která 

provedla analýzu svých soudně znaleckých posudků z období 2013 -2015. Z této analýzy vyplynulo, že 

19 ze 175 posudků (10,9%) uvádí jako příčinu vadu použitého výrobku. Výsledky obou analýz jsou tedy 

srovnatelné. 
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Obrázek 1 – Graf podílu vad výrobků z celkového objemu reklamovaných vad 

(Metrostav  a.s.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 2 – Graf četnosti vad výrobků (Metrostav a.s). 

Náklady společnosti Metrostav a.s. na odstranění reklamovaných vad výrobků se pohybují v rozmezí 

3,9 - 9,6 milionů Kč/rok.  
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Zastoupení společnosti Metrostav a.s. představuje kolem 5 % z celkového obratu ve stavebnictví v ČR. 

Náklady na odstranění reklamovaných vad způsobených zabudováním nekvalitního výrobku do stavby 

lze v ČR odhadovat minimálně na 192 milionů Kč/rok. 

Skutečné náklady na odstraňování vad způsobených výrobkem však jsou významně vyšší. Tyto vady 

mohou být v rámci výše uvedené statistiky skryty ve vadách způsobených špatným zadáním, 

nekonkrétní specifikací v rámci projektové dokumentace, vadnou realizací. Mohou být rovněž součástí 

reklamací vedených jako více příčin nebo v případech, kdy příčina nebyla zjištěna. Důsledky 

zabudování nekvalitních nebo nevhodných výrobků do stavby se navíc mohou projevit až po určité době 

od počátku užívání stavby a nejsou tudíž zatím ve výše zmíněné databázi jako příčina vady 

zaznamenány. 

O nekvalitě stavebních výrobků a nedodržování požadavků ze strany výrobců, distributorů a dovozců 

a z toho plynoucích rizik, zejména ohrožení zdraví a bezpečnosti uživatelů staveb, vypovídají i údaje 

zveřejněné ČOI, která je dozorovým orgánem pro uvádění stavebních výrobků na trh.  

Jako příklad lze uvést výsledky kontroly, kterou ČOI provedla v letech 2012 a 2013 na základě podnětu 

Ministerstva životního prostředí a podnětů spotřebitelů. Jednalo se o celoplošnou kontrolní akci 

u výrobců domovních čistíren odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel a prefabrikovaných septiků. 

Tato akce byla zaměřena na dodržování zákona č. 22/1997 Sb. a nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE (nyní nahrazeno přímo 

použitelným předpisem). 

Z celkem 47 výrobců bylo do konce roku 2012 zkontrolováno 29 subjektů, včetně 3 kontrol 

u zahraničních výrobců ve spolupráci se Slovenskou obchodní inspekcí. U 15 výrobců bylo zjištěno 

porušení zákona č. 22/1997 Sb. Největší počet pochybení se týkal označení CE. Na základě podkladů 

poskytnutých vodoprávními úřady byla potvrzena domněnka ČOI o existenci dvojí dokumentace – jedné 

pro ČOI a druhé pro stavební úřady. Ve třech případech bylo zjištěno, že výrobci uváděli na trh výrobek 

bez posouzení shody a v jednom případě s padělaným ES prohlášením o shodě. Na základě těchto 

výsledků bylo do konce června 2013 zkontrolováno dalších 16 výrobců, včetně zjišťování informací 

ohledně jednoho zahraničního výrobce (Velká Británie). Z celkového počtu 45 kontrolovaných subjektů 

pouze 22 výrobců splnilo veškeré povinnosti stanovené platnými právními předpisy (viz tabulka 1). 

Druhým uvedeným příkladem je kontrola funkčnosti požárních dveří, které jsou nabízeny na vnitřním 

trhu, kterou ČOI zahájila v roce 2013 na základě podnětu přijatého od Generálního ředitelství 

Hasičského záchranného sboru ČR. Podnět obsahoval podezření, že některé typy dveří, u nichž výrobce 

deklaruje požární odolnost, ve skutečnosti tuto deklaraci nesplňují. Kontrola proběhla u 10 distributorů 

a 9 výrobců a v jejím rámci byly v tržní síti odebrány 4 vzorky požárních dveří s deklarovanou požární 

odolností 30 minut (dle značení v souladu s § 5 vyhlášky č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické 

podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří). Laboratorní zkoušky 

prokázaly, že deklarované požární odolnosti 30 minut nevyhověly 3 vzorky ze 4 kontrolovaných. 

Požární odolnost těchto vzorků se pohybovala v rozmezí 5 až 7 minut, což je cca čtvrtina deklarovaného 

časového limitu. Následně byly v roce 2014 zkontrolovány další 4 vzorky, ze kterých opět 3 nesplnily 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB24KE3R5)



18 
 

deklarované vlastnosti, a v roce 2015 opět 4 vzorky, které již všechny požadavkům vyhověly (viz 

tabulka 1). 

 

 kontrolováno vyhovělo nevyhovělo 

Výrobci ČOV 45 22 23 

Požární dveře 12 6 6 

Tabulka 1 - Kontrola výrobků uváděných na trh a následně zabudovaných do stavby 

Z výše uvedených dat je zřejmé, že rizika ohrožení oprávněného zájmu, zejména bezpečnosti a ochrany 

zdraví uživatelů staveb jsou při zachování současného stavu významná. Jsou důsledkem roztříštěnosti 

současných požadavků na stavební výrobky v mnoha právních předpisech, neexistence dozoru nad 

výrobky dodávanými přímo na stavbu, nedostatečnosti kontroly nad výrobky již zabudovanými do 

stavby, neexistence systému pro specifikování/zpřístupnění požadavků na stavební výrobky z hlediska 

jejich zamýšleného použití do staveb na území ČR, neexistence opatření, kterými by byly stanoveny 

úrovně a třídy vlastností s ohledem na zabudování do stavby a z toho plynoucí nedostatečné 

informovanosti projektantů a zhotovitelů staveb o konkrétních požadavcích, které mají být u výrobků 

vyžadovány. 

1.7 Zhodnocení dalších dopadů (čl. 9 odst. 2 a 3 LPV) 

1.7.1 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace 

Návrh nevytváří žádné rozdíly, které by byly v rozporu se zákazem diskriminace. Předložený návrh 

zákona nemá dopad na specifické skupiny obyvatel, včetně rovnosti mužů a žen (hodnoceno dle 

Metodiky hodnocení dopadů na rovnost žen a mužů pro materiály předkládané vládě ČR 

/http://www.vlada.cz/assets/ppov/rovne-prilezitosti-zen-a-muzu/Projekt_Optimalizace/Metodika-PO-

OPONENTURE.pdf/). Navrhovaná právní úprava je technickým předpisem. Předkladatel proto 

v souladu s bodem 3.3 Metodiky konstatuje, že materiál se netýká postavení fyzických osob a nemá 

dopad na rovnost žen a mužů. 

 

1.7.2 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k  ochraně 

soukromí a osobních údajů 

Návrh zákona nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 
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1.7.3 Zhodnocení současného stavu a dopadů na životní prostředí 

Návrh zákona nemá negativní dopad na životní prostředí. Po přijetí zákona lze naopak očekávat 

pozitivní dopady zvýšením kvality staveb a jejich životnosti v důsledku zlepšení kontroly kvality 

použitých stavebních výrobků.  

 

1.7.4 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k   sociálním 

dopadům, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 

osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

Návrh zákona nemá sociální dopady, zejména dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně 

slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 

1.7.5 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 

k   bezpečnosti státu 

Návrh zákona nemá dopady ve vztahu k bezpečnosti státu. 

1.7.6 Zhodnocení korupčních rizik 

Předkladatel provedl zhodnocení korupčních rizik, jak stanoví Legislativní pravidla vlády, a to podle 

Metodiky CIA (Corruption Impact Assessment; Metodika hodnocení korupčních rizik), zveřejněné na 

webové stránce Odboru hodnocení dopadů regulace Úřadu vlády České republiky, oddělení boje 

s korupcí. Jedná se o jednoduché vyhodnocení korupčních rizik předkladatelem. Při zpracování návrhu 

zákona zohlednil předkladatel kritérium omezení korupčních příležitostí při jeho aplikaci. S ohledem na 

to, že navrhovaná právní úprava respektuje zásadu co nejmenších zásahů do současného právního řádu 

ČR, představuje pouze: 

 odstranění „nedostatků“ stávající právní úpravy, 

 modifikaci již v současnosti zavedených ustanovení, nebo 

 zavedení požadavků, jež sledují ochranu před rizikem v podobě bezpečnosti, ochrany zdraví 

a života, životního prostředí apod. 

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

korupční rizika tím, že budou upřesněny povinnosti a postupy, které stanoví zákon. Předkladatel 

neshledal v oblasti upravené návrhem prostor ke korupčnímu jednání. 
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Kritérium Zhodnocení naplnění kritéria 

definovaného v Metodice CIA ve 

vztahu k návrhu právního 

předpisu 

Poznámka či vysvětlení ke 

zhodnocení naplnění kritéria 

přiměřenost návrh předpisu rozšiřuje 

kompetence orgánů veřejné správy 

v oblasti kontroly výrobků 

dodávaných na staveniště a do 

skladovacích prostor stavby předpis 

je přiměřený množině vztahů, které 

má upravovat 

návrh předpisu zasahuje do 

současného právního řádu ČR co 

možná nejmenší měrou s co možná 

největší efektivitou řešení 

efektivita návrh předpisu umožňuje 

kontrolovat a vynucovat dodržování 

stanovených povinností 

 

předmětem návrhu jsou úpravy, které 

rozšiřují možnosti kontrolovat nebo 

vynucovat dodržování stanovených 

povinností 

odpovědnost návrh předpisu stanovuje 

odpovědnosti projektantů a 

zhotovitelů staveb 

návrh předpisu nově upravuje 

odpovědnosti projektantů a 

zhotovitelů staveb ve vazbě na 

navrhované a použité stavební 

výrobky 

opravné prostředky hodnocení tohoto kritéria není 

relevantní 

návrh předpisu nemění možnosti 

obrany proti nesprávnému postupu 

orgánu veřejné správy, problematika 

opravných prostředků není 

předmětem této nové právní úpravy 

kontrolní 

mechanizmy 

návrh předpisu zavádí kontrolní 

mechanismy nad stavebními 

výrobky dodanými na staveniště a 

do skladovacích prostor stavby 

návrhem předpisu dochází k rozšíření 

kontrolních mechanizmů pro stavební 

výrobky tak, aby byly co nejvíce 

chráněny zájmy a požadavky na 

bezpečnost, ochranu zdraví a 

životního prostředí, apod. 

 

Tabulka 2  - Zhodnocení korupčních rizik dle Metodiky CIA 
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2 NÁVRH VARIANT ŘEŠENÍ 

Varianta 1 - Nulová varianta 

Tato varianta by znamenala ponechání právní úpravy v současném stavu. Analýza současného stavu je 

uvedena v bodě 1.2 tohoto hodnocení. 

Varianta 2 – Zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb 

Varianta 2 naplňuje usnesení vlády č. 872 ze dne 5. října 2016, kterým vláda České republiky schválila 

návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb s úpravami podle 

připomínek uvedených ve stanovisku Legislativní rady vlády. 

Pro účely návrhu zákona jsou stavební výrobky členěny na stavební výrobky s označením CE 

a stanovené stavební výrobky.  

Pro oblast stavebních výrobků s označením CE platí přímo použitelný předpis. Zákon má proto 

v případě uvádění a dodávání na trh pouze deklaratorní povahu formou odkazů na přímo použitelný 

předpis. Jsou převzata ustanovení zákona č. 100/2011 Sb., která byla nezbytná z hlediska transpozice 

přímo použitelného předpisu. 

Varianta 2 by pro stavební výrobky stanovila mimo jiné: 

a) podmínky pro uvádění na trh v České republice následovně: 

Na trh v České republice lze uvést jen stavební výrobky s označením CE, které splňují 

podmínky přímo použitelného předpisu nebo stanovené stavební výrobky, které splňují 

podmínky pro uvedení a dodání na trh dle návrhu zákona, jejichž vlastnosti jsou v souladu s 

vlastnostmi stanovenými pro použití v ČR. Toto ustanovení je v souladu s čl. 8 odst. 4 přímo 

použitelného předpisu pro stavební výrobky s označením CE, který předpokládá stanovení 

parametrů vlastností požadovaných pro použití v členském státě; 

b) posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků včetně požadavku 

na vypracování CZ prohlášení o vlastnostech a označení SCZ následovně: 

Na trh v České republice lze uvést pouze stanovený stavební výrobek, u kterého byly provedeno 

posouzení a ověření stálosti vlastností s ohledem na jeho zamýšlené použití do staveb. 

Posouzení se týká těch vlastností, které jsou podstatné pro zamýšlené použití stavebního 

výrobku do stavby deklarované výrobcem; 

CZ prohlášení o vlastnostech je základním dokumentem, bez kterého není možné uvést 

stanovený stavební výrobek na trh v České republice. Vypracováním CZ prohlášení o 

vlastnostech výrobce nese odpovědnost za shodu vlastností stanoveného stavebního výrobku s 

vlastnostmi uvedenými v CZ prohlášení o vlastnostech. CZ prohlášení o vlastnostech nahrazuje 

prohlášení výrobce o shodě s příslušnou určenou normou nebo stavebním technickým 

osvědčením. 
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K výrobku, pro který bylo vypracováno CZ prohlášení o vlastnostech, musí být připojeno 

označení SCZ, kterým výrobce de facto potvrzuje, že uvádí všechny vlastnosti, které jsou 

podstatné pro zamýšlené použití stavebního výrobku do stavby v České republice v souladu 

s vyhláškou o vlastnostech stavebních výrobků pro jejich použití do staveb. 

c) požadavky na určené stavební normy následovně: 

Určenou stavební normou může být technická norma nebo jiný technický dokument, pokud 

z hlediska základních požadavků, zamýšleného použití a metod pro posuzování a ověřování 

stálosti vlastností konkretizuje všechny vlastnosti stanoveného stavebního výrobku. 

d) podmínky pro vypracování CZ technického posouzení následovně: 

Pokud pro stanovený stavební výrobek neexistuje určená stavební norma nebo pokud vlastnosti 

a další požadavky nejsou v určené stavební normě plně obsaženy nebo pokud výrobce nechce 

dobrovolně postupovat podle evropského dokumentu pro posuzování, musí být pro posuzování 

a ověřování stálosti vlastností použito CZ technické posouzení. Pro jeho zpracování se využijí 

zejména metody a postupy z určených stavebních norem, již vydaných CZ technických 

posouzení a z technických dokumentů z oblasti harmonizovaného posuzování stavebních 

výrobků. 

CZ technické posouzení vypracuje CZ subjekt pro technické posuzování. 

e) požadavky na CZ subjekty pro technické posuzování s přihlédnutím k reálné potřebě českého 

trhu a zajištění potřebné odbornosti, technického zázemí, kvality, transparentnosti a 

ekonomické udržitelnosti systému; požadavky jsou stanoveny obdobně jako v přímo 

použitelném předpisu pro subjekty pro technické posuzování a vyplývají z principu nezávislosti 

na činnosti subjektu jako autorizované osoby; 

CZ subjekt pro technické posuzování je oprávněn na žádost výrobce nebo zplnomocněného 

zástupce vypracovat CZ technické posouzení pro stanovený stavební výrobek;  

f) podmínky pro dodávání na trh v České republice následovně: 

Při dodání stavebních výrobků uvedených na trh v jiném členském státě do obchodní sítě 

v České republice musí distributor, v případě, že výrobce nevypracoval CZ prohlášení o 

vlastnostech, může distributor postupovat následujícími způsoby: 

- vydat prohlášení distributora o vlastnostech a označit výrobek SCZ. Takovým postupem 

deklaruje, že vlastnosti stanoveného stavebního výrobku odpovídají vlastnostem uvedeným ve 

vyhlášce o vlastnostech stavebních výrobků pro jejich použití do staveb a stanovený stavební 

výrobek je tudíž v souladu s požadavky pro jeho použití do staveb v České republice; nebo 

- vydat prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku pro zajištění principu 

vzájemného uznávání podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008. 

Prohlášení distributora o vzájemném uznávání bude využito pro takové stanovené stavební 

výrobky, pro které nejsou uvedeny vlastnosti ve vyhlášce o vlastnostech. 

Pro vydání prohlášení distributora o vlastnostech ani pro prohlášení distributora o stanoveném 

stavebním výrobku není požadováno další posuzování nebo ověřování stálosti vlastností 
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stanoveného stavebního výrobku. Účelem je pouze zajištění dostupnosti informací o 

konkrétních vlastnostech stavebních výrobků pro jejich zamýšlené použití do staveb v České 

republice. 

Cílem úpravy je zajistit dostupnost potřebných informací pro následné použití stanoveného 

stavebního výrobku do staveb v České republice. 

g) podmínky pro dodávání k použití přímo na staveniště a do skladovacích prostor pro potřeby 

stavby následovně: 

Návrh zákona specifikuje, že dodáním na trh v České republice se rozumí i dodání přímo na 

staveniště nebo do skladovacích prostor stavby mimo obchodní činnost; v takovém případě platí 

povinnosti hospodářských subjektů stanovené pro uvádění a dodávání stavebního výrobku na 

trh v České republice; 

h) umožňuje jiný způsob uvádění stanovených stavebních výrobků na trh v České republice 

v případě individuálních nesériově vyráběných výrobků, výrobků vyráběných na staveništi 

nebo výrobků vyráběných tradičním způsobem vhodným pro zachování kulturního dědictví. 

 

Varianta 2 dále nově stanovuje podmínky pro dozor nad dodáváním stavebních výrobků s označením 

CE a stanovených stavebních výrobků přímo na staveniště a do skladovacích prostor stavby. Dozorovým 

orgánem pro tento účel stanovuje Českou obchodní inspekci. 

V neposlední řadě jsou variantou 2 blíže specifikovány obecné podmínky pro použití stavebních 

výrobků s označením CE a stanovených stavebních výrobků do staveb v České republice následovně: 

v České republice mohou být do stavby navrženy a použity pouze takové stavební výrobky, které 

odpovídají požadavkům § 156 odst. 2) stavebního zákona. Jedná se o stavební výrobky, jejichž 

vlastnosti uvedené v prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení 

distributora o vlastnostech odpovídají požadavkům pro zamýšlené použití ve stavbě a splňují požadavky 

na vlastnosti stavebních výrobků uvedené v právních předpisech, harmonizovaných technických 

specifikací a technických specifikacích. 

Vlastnosti stavebních výrobků požadované s ohledem na jejich použití do stavby stanovuje projektant, 

případně zhotovitel stavby.  

Oproti věcnému záměru zákona nestanovuje varianta 2 žádné podmínky pro kontrolu zabudovaných 

stavebních výrobků. V tomto směru se předpokládá pouze úprava povinností technického dozoru 

stavebníka změnou v § 152 odst. 4) stavebního zákona. 

Změnovým zákonem bude rovněž upravena, v souvislosti s rozšířením dozoru nad stavebními výrobky 

na staveništi, povinnost stavbyvedoucího spolupracovat s ČOI v § 153 odst. 2) stavebního zákona.  

Varianta 2 předpokládá doplnění zákona dvěma prováděcími právními předpisy:  

1. vyhláška o skupinách výrobků; 

2. vyhláška o vlastnostech stavebních výrobků. 
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Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví vyhláškou o skupinách výrobků: 

a) skupiny stanovených stavebních výrobků určených pro posuzování a ověřování stálosti vlastností 

podle navrhovaného zákona; 

b) systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností požadované pro stanovené stavební výrobky 

v závislosti na jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí při jejich zamýšleném použití do 

staveb; 

c) popis systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností (certifikace stálosti vlastností, certifikace 

stálosti vlastností bez dohledu, certifikace systému řízení výroby, posouzení stálosti vlastností, 

posouzení stálosti vlastností výrobcem); 

d) podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a osob autorizovaných k činnostem podle návrhu 

zákona; 

e) pravidla pro poskytování CZ prohlášení o vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech a 

prohlášení distributora o vzájemném uznávání formou zveřejnění na internetu.  

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejní vyhláškou o vlastnostech stavebních výrobků seznam 

vlastností stavebních výrobků pro jejich použití do staveb v České republice. 

3 VYHODNOCENÍ NÁKLADŮ A PŘÍNOSŮ 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů varianty 1 

Varianta 1 - Nulová varianta 

Ponecháním stávající právní úpravy by byl nadále platný zásadně rozdílný systém při uvádění 

stavebních výrobků s označením CE a stanovených stavebních výrobků na trh popsaný v části 1.3 Popis 

existujícího právního stavu, se všemi jeho negativy a dopady na bezpečnost a kvalitu výsledných staveb. 

Stávající právní úprava, pokud jde o stanovení požadavků na stavební výrobky, představovaná zákonem 

č. 22/1997 Sb., nařízením vlády č. 163/2002 Sb. a přímo použitelným předpisem je pro uživatele 

komplikovaná a nepřehledná. Stávající úpravou nejsou poskytovány u stanovených stavebních výrobků 

dostatečné informace o jejich vlastnostech, není řešena kontrola nad výrobky dodávanými přímo na 

staveniště. Neexistuje jednotný systém pro stanovování národních požadavků na stavební výrobky 

s ohledem na jejich navrhování a zabudování do stavby v ČR. 

Nevýhodou této varianty je rovněž neuplatnění možnosti stanovit v ČR požadavky na dané použití ve 

smyslu čl. 8 odst. 4 přímo použitelným předpisem a tudíž neexistence požadavků na vlastnosti výrobků 

jejich mezní úrovně, třídy nebo popis požadované pro jejich zamýšlené použití do stavby v České 

republice. 

Varianta 1 by neznamenala žádné náklady ani přínosy. Považujeme ji za nevhodnou. 
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3.2 Identifikace nákladů a přínosů varianty 2 

Varianta 2 – Zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do stavby 

Náklady 

Varianta nepředstavuje vznik významných finančních nákladů pro podnikatelské prostředí ve srovnání 

se současným stavem. Návrh zákona vychází při ukládání konkrétních povinností z aktuálně platných 

předpisů. Nepředpokládá se nutnost významných nových investic ze strany hospodářských subjektů ani 

poskytovatelů činností třetích stran pro účely posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovených 

stavebních výrobků. Případné náklady hospodářských subjektů budou srovnatelné s náklady souvisícími 

se splněním požadavků stanovených přímo použitelným předpisem. 

Zavedení principu CZ prohlášení o vlastnostech a prohlášení distributora o vlastnostech nebo prohlášení 

distributora o vzájemném uznávání neznamená žádné další požadavky na zkoušení stanovených 

stavebních výrobků nad rámec požadavků současné právní úpravy. 

Při zachování stávajícího procesu autorizace, nedojde ke zvýšení nákladů na autorizaci ze strany 

autorizovaných osob. Nepředpokládá se správní poplatek za autorizaci. 

Významné náklady pro CZ subjekty pro technické posuzovaní se nepředpokládají a to ani v případě těch 

subjektů, které nejsou subjekty pro technické posuzování podle přímo použitelného předpisu. 

Stanovením podmínky odborné a technické způsobilosti pro jmenování CZ subjektu pro technické 

posuzování lze předpokládat, že se jimi stanou osoby autorizované k činnostem posuzování a ověřování 

stálosti vlastností pro danou skupinu výrobků, které tyto podmínky již splňují, a při splnění podmínky 

oddělení činností CZ subjektu pro technické posuzování od činnosti při posuzování vlastností.  

V případě, že CZ subjektem pro technické posuzování bude osoba autorizovaná k činnostem posuzování 

a ověřování stálosti vlastností podle návrhu zákona, bude kontrola dodržování povinností a splnění 

požadavků probíhat ve spolupráci Ministerstva a ÚNMZ, tak aby bylo zabráněno dvojí kontrole. 

Zpracování CZ technického posouzení bude hradit shodně se současně platným systémem vydávání 

stavebních technických osvědčení výrobce. 

V souvislosti s činnostmi spojenými s rozšířením kontrolní činnosti ČOI nad dodávání stavebních 

výrobků přímo na staveniště nebo do skladovacích prostor pro potřeby stavby se uvažuje s náklady 

majícími dopad na státní rozpočet, ve výši cca 25,4 mil. Kč v roce 2020 a ve výši 18,4 mil. Kč 

v následujících letech.  

Vyhodnocení nákladů vychází z předpokladu posílení ČOI o 23 nových zaměstnanců. Kontrolu by mělo 

zajišťovat 20 inspektorů technické kontroly se vzděláním z oboru stavebnictví. Dále je počítáno se 

dvěma právníky se specializací pro oblast stavebních výrobků a jedním metodikem. V celkové částce 

25,4 mil. Kč. v roce 2020 se počítá se mzdovými náklady ve výši 11, 5 mil. Kč, s náklady na vybavení 

k výkonu kontroly včetně provozních a režijních nákladů ve výši 8,9 mil. Kč (z toho náklady na 

vybavení jsou odhadovány na 7,0 mil. Kč), a s náklady na odběr a zkoušení vzorků ve výši 5,0 mil. Kč. 

Náklady pro další léta jsou počítány bez nákladů na vybavení. 
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Vynaložené náklady budou kompenzovány vyšší kvalitou a lepšími užitnými vlastnostmi staveb 

a snížením nákladů na reklamace vad. 

Náklady u varianty 2 jsou předpokládány i s ohledem na nutnost prověření existujících určených norem 

ve vazbě na podmínky pro určené stavební normy a potřebu stanovit vlastnosti stanovených stavebních 

výrobků a jejich mezní úrovně, třídy a popisy pro použití do staveb v České republice. Předpokládá se 

prověření 464 určených norem a zpracování seznamů vlastností pro cca 500 stanovených stavebních 

výrobků. Předpokládané vstupní náklady jsou 1 mil. Kč v roce 2019 a 2020, předpokládané náklady v 

dalších letech jsou 0,3 mil. Kč/rok. 

Varianta 2 nevyvolá žádné zvýšené náklady u malých a středních podniků ani mikropodniků. Naopak 

lze očekávat snížení nákladů z titulu reklamace výrobků. U výrobců, kteří záměrně zneužívali 

nejednotný přístup k posuzování výrobků při uvádění na trh v České republice a pro cenovou výhodu 

na trhu snižovali kvalitu svých výrobků, dojde logicky k navýšení nákladů v důsledku nutného 

posouzení a ověření stálosti vlastností výrobku pro účely vydání CZ prohlášení o vlastnostech. 

V případě výrobních mikropodniků, které zejména vyrábí jednotlivé výrobky na zakázku, umožňuje 

přímo použitelný předpis využít výjimku z vypracování prohlášení o vlastnostech případně postupovat 

při uvádění svých výrobků na trh zjednodušenými postupy posuzování, to vše s hlavním cílem 

nezvyšovat nutné náklady. Možnost jiného způsobu uvádění na trh formou výjimky z vypracování 

prohlášení o vlastnostech umožňuje pro stanovené stavební výrobky i návrh zákona. Využití 

zjednodušených postupů s ohledem na jejich nejasnost v rámci přímo platného předpisu není v této 

variantě návrhu zákona uplatněno. 

Náklady pro jiné dotčené subjekty, stejně jako dopad na jiné veřejné rozpočty, se nepředpokládají. 

V souvislosti se zavedením povinnosti vypracování CZ prohlášení o vlastnostech a možností kontroly 

stavebních výrobků dodávaných na staveniště, i přes její spíše preventivní charakter, lze očekávat 

odpovědnější přístup hospodářských subjektů, a následně i zvýšení kvality staveb s pozitivním dopadem 

na životní prostředí. 

Přínosy 

Efektivní investiční výstavba je jedním ze základních pilířů hospodářského rozvoje a má významný 

prorůstový potenciál. K jeho řádnému využití přispívá rovněž zvýšení kvality staveb předcházením 

havárií na stavbách. Kvalitně navržená a realizovaná stavba při použití optimální skladby stavebních 

výrobků je prostředkem, který v dlouhodobém horizontu vytváří podmínky pro výrobní či užitný proces, 

ke kterému byla vybudována a snižuje náklady potřebné k běžné údržbě po dobu životního cyklu stavby. 

Proto je třeba již v počáteční fázi odstraňovat slabá místa, která současná praxe identifikuje, a vhodným 

způsobem za tím účelem upravit legislativní prostředí. Návrh zákona je v tomto směru jedním z hlavních 

nástrojů, který pomůže tyto cíle prosadit. 

Problematika kvality staveb je jedním z důležitých bodů, na které je třeba se zaměřit z hlediska 

prosazování veřejných zájmů a zvyšování konkurenceschopnosti České republiky. Cílem návrhu zákona 

je mimo jiné zamezit netransparentním jednáním výrobců, dovozců a distributorů a používání výrobků 
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s nevhodnými vlastnostmi či parametry ve stavbách, a to ať již z neznalosti nebo z důvodů záměrného 

účelového snižování nákladů. 

Zvýšení kvality výrobků zabudovávaných do staveb a tím i kvality a bezpečnosti dokončených staveb 

v důsledku zavedení komplexního dozoru nad stavebními výrobky (ne pouze v tržní síti, ale též při jejich 

přímém dodání na staveniště), sjednocení a zpřehlednění celého systému nakládání se stavebními 

výrobky jsou prioritními cíli nového předpisu. 

Jednoznačným přínosem varianty 2 je jednotnost, přehlednost a vnitřní konzistentnost nové právní 

úpravy. 

Zavedením povinnosti vypracovat CZ prohlášení o vlastnostech pro stanovené stavební výrobky 

a zveřejněním vlastností stavebních výrobků a jejich úrovní a tříd požadovaných pro použití do staveb 

v České republice budou mít projektanti a další odpovědné osoby k dispozici potřebné informace pro 

to, aby mohli optimálně navrhovat a používat vhodné stavební výrobky pro konkrétní stavby. 

Stanovením požadovaných vlastností v návrhu a jejich respektováním zhotoviteli dojde ke zmenšení 

rizika ohrožení bezpečnosti, poškození zdraví, majetku či životního prostředí a vzniku výdajů s tím 

spojených.  

Úprava bude navíc v jednom právním předpisu logicky a systematicky zahrnovat všechny podmínky 

pro uvádění a dodávání stanovených stavebních výrobků na trh v České republice a podmínky pro jejich 

použití do staveb. Postup posuzování stanovených stavebních výrobků bude co nejvíce přizpůsoben 

zásadám vycházejícím z posuzování stavebních výrobků s označením CE. Změnou současného systému 

bude zvýšena transparentnost národního systému a zlepšena informovanost hospodářských subjektů, 

projektantů, zhotovitelů i konečných uživatelů. 

Vyhláška o vlastnostech stavebních výrobků poskytne platformu pro jednotný systém stanovení 

národních požadavků na vlastnosti stavebních výrobků prostřednictvím požadavků na stavby ze strany 

rezortů, které jsou zmocněny ke stanovování takových požadavků. 

Z pohledu současné praxe budou přínosem navrhovaného zákona ustanovení týkající se dozoru při 

dodávání stavebních výrobků přímo na staveniště a do skladovacích prostor stavby, a to zejména 

kontrolou požadované dokumentace, souladu vlastností stavebních výrobků s vlastnostmi 

deklarovanými v prohlášení o vlastnostech, označování stavebních výrobků nebo podmínek jejich 

skladování. V souvislosti s rozšířením dozorové činnosti ČOI se očekává snížení ekonomických dopadů 

souvisejících s dodáváním nekvalitních stavebních výrobků a jejich zabudováním do stavby. 

Z pohledu malých a středních podniků bude hlavním přínosem dostupnost informací. Sníží se riziko 

reklamací. Zároveň se podnikům novým zákonným předpisem zajistí porovnatelnost jednotlivých 

stavebních výrobků mezi sebou v důsledku přehlednosti a obecného sjednocení postupů jejich 

posuzování před uvedením na trh. Malé a střední podniky výrobního typu získají nástroj pro 

bezproblémové uvádění svých výrobků na trh. 

Varianta 2 odpovídá schválenému věcnému záměru zákona a doporučujeme ji k realizaci. 
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4 NÁVRH ŘEŠENÍ 

4.1 Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

V souladu s usnesením vlády č. 872 ze dne 5. října 2016 navrhujeme k řešení variantu 2. 

5 IMPLEMENTACE DOPORUČENÉ VARIANTY A VYNUCOVÁNÍ 

Pokud jde o vynucování plnění technických požadavků na stanovené stavební výrobky a příslušnou 

dokumentaci, při jejich uvádění a dodávání na trh a na staveniště je výkon státní správy svěřen České 

obchodní inspekci, a to prostředky danými kontrolním řádem a novým zákonem o stavebních 

výrobcích. Vynucování podmínek pro oznámení subjektů a autorizace k činnostem posuzování a 

ověřování stálosti vlastností náleží ÚNMZ, a to vhodnými kontrolními mechanismy včetně možnosti 

pozastavení nebo zrušení jejich oznámení podle týchž zákonů. Vynucování podmínek pro oznámení 

subjektů pro technické posuzování a CZ subjektů pro technické posuzování náleží MPO, a to vhodnými 

kontrolními mechanismy včetně možnosti pozastavení nebo zrušení jejich oznámení podle týchž 

zákonů. 

Procesní postupy jsou stanoveny jak v kontrolním řádu, tak v zákoně o přestupcích – oba zákony se 

uplatní při správních řízeních – na řízení o přestupku se užije zákon o přestupcích a podpůrně správní 

řád. Na kontrolu se použije kontrolní řád a podpůrně rovněž správní řád. 

6 PŘEZKUM ÚČINNOSTI REGULACE 

Jako perioda přiměřená pro přezkum účinnosti implementovaných opatření a pro zhodnocení pokroku 

při dosahování cílů novelizace se doporučuje doba 5 let. Tato perioda je dostatečně dlouhá pro 

shromáždění dostatečného objemu dat relevantních pro přezkum účinnosti a podnětů od dotčených 

subjektů a zároveň dostatečně krátká tak, aby nedošlo k přehlcení velkým objemem podnětů 

a navrhovaných změn. 

7 KONZULTACE A ZDROJE DAT 

V rámci zpracování návrhu zákona probíhaly konzultace s dotčenými subjekty, které se ukázaly být 

klíčové pro danou oblast – Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo vnitra – Generální ředitelství 

hasičských záchranných sborů České republiky, Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví, Česká obchodní inspekce, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků, Svaz 

podnikatelů ve stavebnictví v ČR, Svaz zkušeben pro výstavbu, Právnická fakulta Univerzity Karlovy, 

Sdružení pro výstavbu silnic, Technický a zkušební ústav Praha, s.p., Metrostav a.s. a s nezávislými 

experty s dlouholetými zkušenostmi v daných oblastech.  

Konzultace probíhaly v rámci 2 pracovních skupin a setkáních odborné expertní skupiny ředitele 

odboru. Dále se průběžně konaly konzultace a dílčí jednání s jednotlivými experty.  Zásadní náměty, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB24KE3R5)



29 
 

které byly diskutovány, se týkaly přizpůsobení neharmonizované oblasti stavebních výrobků 

harmonizované oblasti, rozšíření kompetencí České obchodní inspekce o kontrolu výrobků na staveništi 

a ve skladovacích prostorách stavby, stanovení podmínek pro používání stavebních výrobků do staveb 

v České republice, včetně případných vazeb na činnost stavebních úřadů, povinnosti projektantů, 

stavebníků, stavbyvedoucích, technického dozoru stavebníka, výkonu státní správy a další. 

Konkrétní kvantitativní data byla získána od společnosti Metrostav a.s., České obchodní inspekce, 

Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Zohledněno bylo stanovisko České obchodní inspekce ke kontrole výrobků zabudovaných do stavby, 

stanovisko Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví k procesu oznamování, 

autorizace a určování stavebních norem. 

8 KONTAKT NA ZPRACOVATELE RIA 

Ing. Ludmila Kratochvílová, Ing. Eva Štejfová 

Odbor Stavebnictví a stavebních hmot 

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Na Františku 32, Praha 1 

tel.: Kratochvílová 224 853 357, Štejfová 224 852 503 

e-mail: kratochviloval@mpo.cz, stejfova@mpo.cz   
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9 SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

1. Základní identifikační údaje 

Název návrhu: Zákon o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb       

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  

Ministerstvo průmyslu a obchodu 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 

dělené účinnosti rozveďte 

 

Zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021 s 

výjimkou ustanovení § 29 až 34 (autorizace), § 44 

(přestupky autorizovaných osob), § 46 (sankce za 

přestupky autorizovaných osob), § 47 odst. 1 a 2 

(společná ustanovení o přestupcích) a § 48 odst. 3 

písm. a) a b) (výkon státní správy v oblasti autorizace), 

která nabývají účinnosti dnem 1. května 2020. 

Implementace práva EU: NE; (pokud zvolíte Ano): 

- uveďte termín stanovený pro implementaci: 

- uveďte, zda jde návrh nad rámec požadavků stanovených předpisem EU?: Ne 

2. Cíl návrhu zákona  

Cílovým stavem bude komplexní moderní právní úprava pro oblast stavebních výrobků z hlediska 

posuzování vlastností stanovených stavebních výrobků, jejich uvádění a dodávání do obchodní sítě 

výrobcem, distributorem nebo dovozcem, uvádění a dodávání přímo na staveniště nebo do 

skladovacích prostor stavby, poskytování informací prostřednictvím kontaktního místa, dozoru nad 

trhem se stavebními výrobky a stanovení vlastností pro navrhování a použití stavebních výrobků do 

staveb v České republice s ohledem na splnění základních požadavků na stavby. 

Cílem úpravy je přiblížit ve výše uvedených oblastech národní úpravu osvědčenému evropskému 

systému a odstranit tak podstatné systémové rozdíly a odlišnosti, a to zejména nahradit systém 

posuzování shody u stanovených stavebních výrobků systémem posuzování a ověřování stálosti 

vlastností; nahradit prohlášení o shodě CZ prohlášením o vlastnostech a označením SCZ; nahradit 

stavební technické osvědčení novou technickou specifikací CZ technickým posouzením; jmenovat CZ 

subjekty pro technické posuzování a oddělit jeho činnost od činnosti osob autorizovaných k činnostem 

posuzování a ověřování stálosti vlastností (nyní osoby autorizované k činnostem posuzování shody). 

Kromě podmínek pro uvádění a dodávání na trh je cílem navrhované úpravy vymezit vazbu mezi 

požadavky na vlastnosti stavebních výrobků s ohledem na jejich zamýšlené použití do staveb v České 

republice a požadavky existujících stavebních předpisů a blíže specifikovat obecné požadavky na 
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použití stavebních výrobků ve stavbě stanovené v §156 odst. 2) stavebního zákona. Prostřednictvím 

prováděcí vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků bude poskytnut veřejnosti seznam vlastností 

stavebních výrobků, které musí výrobce deklarovat, aby mohly být stavební výrobky, které uvádí na 

trh následně použity do staveb v České republice. Výrobci a distributoři stavebních výrobků tak 

dostanou nezbytné informace pro vypracování prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech 

nebo prohlášení distributora o vlastnostech. Projektanti a zhotovitelé staveb budou mít zase k dispozici 

dostatečné informace pro navržení a následný výběr stavebních výrobků pro stavby v České republice. 

V neposlední řadě je záměrem tvůrců návrhu připravit vyhláškou o vlastnostech stavebních výrobků 

základ pro vytvoření digitální databáze vlastností stavebních výrobků a jejich požadovaných úrovní, 

tříd a popisů pro další využití v rámci informačního modelování staveb (BIM).  

Navrhované úpravy napomohou zajistit lepší kvalitu stavebních výrobků a sdílení informací o jejich 

vlastnostech pro účely použití do staveb v České republice a tím zvýšit bezpečnost a trvanlivost staveb 

realizovaných v České republice. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: Ano  

ČOI – Předpokládané vstupní náklady jsou 25,4 mil. Kč; předpokládané náklady v dalších letech jsou 

18,4 mil. Kč/rok 

MPO – Předpokládané vstupní náklady jsou 0,75 mil. Kč v roce 2019 a 0,75 mil. Kč v roce 2020; 

předpokládané náklady v dalších letech jsou 0,3 mil. Kč/rok. 

3.2 Dopady na podnikatelské subjekty: Ano  

Dopady na hospodářské subjekty (výrobci, dovozci, distributoři), které uvádějí stavební výrobky na 

trh v souladu s platnými právními předpisy, jsou zanedbatelné a váží se pouze ke změně jimi 

poskytovaných dokumentů při uvádění na trh. Zavedení možnosti výjimek z vypracování CZ 

prohlášení o vlastnostech, stejně jako nový systém vydávání CZ stavebních osvědčení, umožní snížení 

nákladů výrobců vyloučením duplicitních nebo zbytečných zkoušek.  

Dopady na ostatní podnikatelské subjekty (projektové a stavební firmy) vyplývají na jedné straně 

z poskytnutí všech potřebných informací o relevantních požadavcích na výrobek pro jeho použití do 

stavby v ČR pro stavebníky, projektanty a další odpovědné osoby a na straně druhé z požadavku 

jednoznačně stanovit vlastnosti stavebních výrobků navrhovaných pro zabudování do stavby 

v příslušné dokumentaci a zajistit jejich splnění při realizaci stavby. 

Snížení nákladů na odstranění vad způsobených zabudováním nekvalitního výrobku do stavby. 

Náklady na odstranění reklamovaných vad způsobených zabudováním nekvalitního výrobku do stavby 

lze v současnosti v ČR odhadovat minimálně na 192 mil. Kč /rok. 

3.3 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 

… 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne 
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… 

3.5 Sociální dopady: Ne 

--- 

3.6 Dopady na spotřebitele: Ano 

Pozitivní dopad na spotřebitele vyplývá ze zvýšení bezpečnosti při užívání staveb a zlepšení jejich 

informovanosti o konkrétních vlastnostech stavebních výrobků použitých do dané stavby např. pro 

potřeby facility managementu. 

3.7 Dopady na životní prostředí: Ano 

Pozitivní dopad na životní prostředí vyplývá ze zvýšení kvality staveb zlepšením kontroly kvality 

využívaných stavebních výrobků. 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: Ne 

--- 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: Ne 

--- 

3.10 Korupční rizika: Ne 

--- 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

--- 
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