
IV. 

Důvodová zpráva k návrhu, kterým se mění některé 

zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních 

výrobcích a jejich použití do staveb 

I. Obecná část 

1.1 Název 

Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích 

a jejich použití do staveb. 

 

1.2 Definice problému 

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

nepřehledný a mnohdy neúčinný.  

Vzhledem k zásadní odlišnosti povahy stavebních výrobků od ostatních výrobků, rozdílným 

požadavkům při uvádění harmonizovaných stavebních výrobků na trh i neexistenci možnosti kontroly 

nad výrobky dodávanými přímo na staveniště, přestože zejména u staveb většího rozsahu je takových 

výrobků podstatná část, bylo rozhodnuto zpracovat pro oblast stavebních výrobků samostatný právní 

předpis. 

Usnesením vlády ČR ze dne 5. října 2016 č. 872 vláda schválila návrh věcného záměru zákona o 

stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití 

do staveb, který je předkládán vládě samostatným materiálem, má dopad na dílčí změny souvisejících 

zákonů. 

 

1.3.1 Popis cílového stavu obecně 

Předkládaný návrh předpokládá zpracování dílčích změn zákona o technických požadavcích na 

výrobky a stavebního zákona. V zákoně o technických požadavcích na výrobky se zrušují adaptační 

ustanovení, jež byla přijata zákonem č. 100/2013 Sb., jež byl původně přijat v souvislosti s přímo 

použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, 

kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se 
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zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. Ve stavebním zákoně se upravují nutné provazby na nový zákon 

o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb. 

 

1.3.2 Popis cílového stavu celé nové právní úpravy 

Nový zákon bude pro stavební výrobky představovat jednotnou, srozumitelnou a komplexní právní 

úpravu, která zajistí zvýšení transparentnosti národního systému pro posuzování stavebních výrobků, 

zvýšení bezpečnosti a kvality prováděných staveb s ohledem na plnění základních požadavků na 

stavby a vytvoření podmínek pro použití stavebních výrobků s odpovídajícími vlastnostmi ve 

stavbách. 

Cílem úpravy je: 

V oblasti 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). 

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. 

 

V oblasti navrhování a použití stavebních výrobků do staveb 
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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 zákona č. 183/2006 Sb., 

o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Prostřednictvím prováděcí vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků by měl být poskytnut 

technické 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. 

 

1.4.1 Zhodnocení souladu s ústavním pořádkem, s mezinárodními smlouvami a se závazky 

vyplývajícími z členství v EU 

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

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

Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění 

pozdějších předpisů. Předkládaný návrh věcného záměru zákona je v souladu s ústavním pořádkem 

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

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

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

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

Návrh je v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána. Návrh je 

v souladu s právními předpisy Evropské unie, stejně jako s judikaturou soudních orgánů EU 

a obecnými právními zásadami. Právní úprava harmonizovaných stavebních výrobků je vymezena 

Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví 

harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 

89/106/EHS. 

Návrh právní úpravy bude v souladu s obecnými právními zásadami práva Evropské unie, které 

vytváří a interpretuje Evropský soudní dvůr, resp. po přijetí Lisabonské smlouvy, Soudní dvůr 

Evropské unie. Tyto obecné právní zásady jsou většinou respektovány jako primární právo Evropské 

unie. Mezi tyto obecné právní zásady patří například: 
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 Princip rovnosti - Musí být zabezpečeno rovné postavení pro všechny. Zároveň musí být 

zabezpečena ochrana adresátů veřejné správy, kteří stojí v nerovném postavení vůči tomu, kdo 

rozhoduje.  

 Princip vázanosti správy zákony, resp. právem - Veřejná moc je vázána cílem svého působení 

a nesmí zneužívat svých pravomocí. 

 Princip ochrany nabytých práv a legitimního očekávání - Je dán požadavek právní jistoty. 

Důležitá je také kontinuita práva a rozhodování – vytváří jistotu a neměnnost rozhodování. Za stejné 

situace musí být vždy rozhodnuto stejně. Souvisí s principem proporcionality. 

 Princip proporcionality (přiměřenosti) - Je dáno, že zásah musí být přiměřený a pouze tam, kde 

dochází k odchylkám vůči normálnímu stavu (normálnímu fungování veřejné správy). Tento princip 

znamená nutnost posoudit, zda je konkrétní opatření nutno přijmout a zda je přiměřené stavu, vůči 

němuž bylo přijato.  

 Princip odpovědnosti správy - Správněprávní odpovědnost je odpovědnost za porušení 

veřejných povinností stanovených normami správního práva nebo na základě norem správního práva. 

Předkladatel neeviduje judikaturu ESLP či jiných soudních orgánů, jež by se dotýkala stavebních 

výrobků. 

 

1.4.2 Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, zhodnocení 

dopadů regulace 

Dopisem ministra průmyslu a obchodu bylo požádáno o udělení výjimky z povinnosti zpracovávat 

RIA. Na základě výjimky udělené předsedou LRV dopisem ze dne 4. června 2048, č. j. 18055/2018-

OHR, nebyla k návrhu zpracována RIA, neboť dopady navrhované právní úpravy jsou uvedeny v 

Závěrečné zprávě dopadů regulace k návrhu zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb 

a v důvodové zprávě k tomuto zákonu. 

 

1.4.3 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 

věcného záměru 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 
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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. 

 

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

soukromí a osobních údajů 

Návrh nemá dopad ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

1.4.5 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 věcného záměru 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. 

 

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 přímo 

návrh předpisu zasahuje do 

současného právního řádu ČR co 

možná nejmenší měrou s co možná 

největší efektivitou řešení 
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na stavbu předpis je přiměřený 

množině vztahů, které má upravovat 

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 přímo na stavbu 

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. 

 

1.4.6 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 

využívaných stavebních výrobků.  
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1.4.7 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 nemá sociální dopady, zejména dopady na specifické skupiny obyvatel, osoby sociálně slabé, 

osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny. 

 

1.4.8 Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k   bezpečnosti 

státu 

Návrh nemá dopady ve vztahu k bezpečnosti státu. 

 

 

 

II. Zvláštní část 

K části první, k bodům 1 – 17 

Ustanoveními těchto bodů se zrušují adaptační ustanovení, jež byla přijata zákonem č. 100/2013 Sb., 

který byl původně přijat v souvislosti s přímo použitelným nařízením Evropského parlamentu a Rady 

(EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS. 

 

K části druhé, k bodům 1 - 4 

Specifikuje se činnost technického dozoru stavebníka u staveb financovaných z veřejného rozpočtu 

a povinnost pro stavbyvedoucího spolupracovat s orgánem dozoru, kterým je Česká obchodní 

inspekce. Upřesňují se zvláštní právní předpisy, podle kterých jsou stavební výrobky stanoveny, 

posuzovány a ověřovány. Doplňuje se oprávnění pro Českou obchodní inspekci provádět záznamy 

do stavebního deníku. 
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