
V. 

Platné znění dotčených ustanovení zákonů s vyznačením navrhovaných změn 

 

Zákon o technických požadavcích na výrobky 

§ 1 

Předmět úpravy 

 (1) Tento zákon upravuje 

a) způsob stanovování technických požadavků na výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit 

zdraví nebo bezpečnost osob, majetek nebo životní prostředí, popřípadě jiný veřejný zájem, (dále jen 

"oprávněný zájem"), 

b) práva a povinnosti osob, které uvádějí na trh nebo distribuují, popřípadě uvádějí do provozu 

výrobky, které by mohly ve zvýšené míře ohrozit oprávněný zájem; tímto nejsou dotčena ustanovení 

zvláštních právních předpisů pro provoz výrobků,1) 

c) práva a povinnosti osob pověřených k činnostem podle tohoto zákona, které souvisí s tvorbou a 

uplatňováním českých technických norem nebo se státním zkušebnictvím, 

d) způsob zajištění informačních povinností souvisejících s tvorbou technických předpisů a 

technických norem, vyplývajících z mezinárodních smluv a požadavků práva Evropských 

společenství. 

  (2) Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropských 

společenství1a) akreditaci subjektů posuzování shody (dále jen „akreditace“). 

  (3) Tento zákon též upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie10) (dále 

jen „přímo použitelný předpis pro stavební výrobky“) výkon státní správy v souvislosti s uváděním a 

dodáváním stavebních výrobků vymezených přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky 

(dále jen „stavební výrobky s označením CE“) na trh, včetně dozoru nad plněním povinností 

stanovených přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky a ukládání sankcí za jejich porušení. 

____________________  

1) Například zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

61/2000 Sb., o námořní plavbě. 
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1a) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se 

stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh a kterým se 

zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93. 

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

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

směrnice Rady 89/106/EHS. 

 

§ 9 

Státní zkušebnictví 

 Státní zkušebnictví je soubor činností uskutečňovaných Úřadem a osobami pověřenými podle 

tohoto zákona, jejichž cílem je zabezpečit u výrobků stanovených podle tohoto zákona posouzení 

jejich shody s technickými požadavky stanovenými nařízeními vlády (dále jen "posouzení shody") a 

u stavebních výrobků s označením CE posouzení a ověření stálosti jejich vlastností podle přímo 

použitelného předpisu pro stavební výrobky. 

 

§ 11 

Autorizace 

  (1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby k činnostem při 

posuzování shody výrobků zahrnujícím i posuzování činností souvisejících s jejich výrobou, 

popřípadě s jejich opakovaným použitím, a vymezených v technických předpisech (dále jen 

"autorizovaná osoba"). Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona uděluje ve vymezeném rozsahu 

Úřad rozhodnutím na základě žádosti, která musí být doložena doklady o plnění podmínek 

autorizace stanovených tímto zákonem a nařízeními vlády. V případě žádosti o autorizaci k 

posuzování shody u výrobků stanovených nařízením vlády je součástí žádosti popis postupů a 

dalších činností při posuzování shody. Úřad zajišťuje dodržování jednotného postupu 

autorizovaných osob při jejich činnosti. 

  (2) Úřad vydá může vydat rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel o autorizaci splňuje 

všechny podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování shody stanovené nařízením vlády 

vydaným k provedení zákona. Autorizací deleguje Úřad výkon státní správy na autorizovanou 

osobu. Pokud nařízení vlády tyto podmínky nestanoví, Úřad vydá rozhodnutí o autorizaci, splňuje-

li žadatel o autorizaci nezbytné podmínky, kterými jsou 

a) odborná úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody, 
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b) neexistence finančních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti 

autorizované osoby, 

c) vybavení vlastními zařízeními k technickým a administrativním úkonům a přístupnost k zařízení 

pro speciální posuzování, 

d) existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi, 

e) existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti 

autorizované osoby. 

 Při rozhodování o autorizaci lze využít zjištění prokázaných při akreditaci (§ 14 až 16). 

  (3) Autorizovaná osoba je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o autorizaci uzavřít 

smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu. 

  (4) Úřad kontroluje, zda autorizované osoby dodržují ustanovení tohoto zákona a nařízení 

vlády. Při kontrole spolupracuje s orgánem dozoru. Při vyžadování informací a dokumentace k 

provedení kontroly Úřad nebo jím přizvané osoby nemohou požadovat poskytnutí informací a 

dokumentů, které již Úřad nebo přizvané osoby obdržely při provádění předchozích kontrol v 

souvislosti s provedením autorizace, nedošlo-li ke změně jejich obsahu. 

  (5) Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně nebo na jeho základě, 

změní-li se skutečnosti, na jejichž základě bylo vydáno rozhodnutí o autorizaci, zanikne-li potřeba 

existence autorizované osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba požádá, Úřad rozhodne o 

a) pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci, 

b) změně rozhodnutí o autorizaci, nebo 

c) zrušení rozhodnutí o autorizaci. 

  (6) V rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci podle odstavce 5 písm. a) 

stanoví Úřad lhůtu pro zjednání nápravy. Zjedná-li autorizovaná osoba nápravu, sdělí tuto 

skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. Shledá-li Úřad zjednání nápravy za dostačující, zruší 

rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci. Jestliže autorizovaná osoba ve 

stanovené lhůtě nezjedná nápravu, rozhodne Úřad o změně či zrušení rozhodnutí o autorizaci. 

  (7) Autorizace, jejich rozsah a změny se zveřejňují oznámením ve Věstníku Úřadu. 

  (8) Autorizované osoby se stávají notifikovanými osobami oznámením podle § 7 odst. 7 

písm. b) nebo v případech stanovených nařízením vlády uplynutím stanovené lhůty od oznámení, 

pokud Evropská komise nebo ostatní členské státy Evropské unie v této lhůtě nevznesly námitky 
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proti tomuto oznámení, a mohou vykonávat činnost notifikované osoby ode dne doručení sdělení 

Úřadu, že byly notifikovány. 

 (9) Pokud tak vyplývá z mezinárodní smlouvy, mohou plnit úkoly autorizovaných osob též 

zahraniční osoby oznámené v rámci této smlouvy, o kterých Úřad zveřejní informaci ve Věstníku 

Úřadu s vymezením rozsahu jejich činností při posuzování shody výrobků. 

 (10) Vztahuje-li se autorizace k činnostem podle přímo použitelného předpisu Evropské unie 

v oblasti zdravotnických prostředků17), ustanovení odstavců 1 až 9 se použije, pokud tento přímo 

použitelný předpis nestanoví jinak. 

 

 

§ 11c 

Subjekty pro technické posuzování 

 (1) Ministerstvo může pověřit právnickou osobu na základě její žádosti výkonem činností 

subjektu pro technické posuzování15), pokud splňuje požadavky stanovené přímo použitelným 

předpisem pro stavební výrobky. 

  (2) Ministerstvo kontroluje, zda subjekt pro technické posuzování dodržuje povinnosti a 

splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky. V případě, že 

subjekt pro technické posuzování tyto povinnosti a požadavky neplní, Ministerstvo zruší jeho 

pověření k výkonu činností subjektu pro technické posuzování. 

  (3) Ministerstvo v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky oznamuje 

Evropské komisi a členským státům Evropské unie název a sídlo pověřeného subjektu pro technické 

posuzování a skupiny výrobků, pro které byl subjekt pro technické posuzování pověřen, každou 

změnu těchto údajů, jakož i zrušení pověření. Ministerstvo dále informuje Evropskou komisi o 

vnitrostátním postupu pro určení subjektů pro technické posuzování, o kontrole jejich činnosti a 

způsobilosti a o veškerých změnách těchto informací. 

____________________  

15) Čl. 30 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 

 

§ 11d 

 Oznamování subjektů oprávněných provádět činnosti oznámeného subjektu při posuzování a 

ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků s označením CE, práva a povinnosti těchto 
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subjektů, jejich kontrolu a sankce za porušení jejich povinností, a postup při pozastavení, omezení 

nebo odvolání oznámení, včetně informačních povinností souvisejících s oznamováním, upravuje 

zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. 

 

§ 13 

 (1) Stanovený výrobek může být uveden na trh nebo, u výrobků stanovených nařízením vlády, 

uveden do provozu pouze za předpokladu, že splňuje technické požadavky stanovené podle § 12 odst. 

1 písm. b), po posouzení shody postupem stanoveným podle § 12 odst. 3 a jsou-li splněny podmínky 

uvedené v odstavci 2. Pokud se dovozce před uvedením stanoveného výrobku na trh domnívá nebo 

má i jen důvod se domnívat, že tento výrobek nesplňuje technické požadavky stanovené podle § 12 

odst. 1 písm. b) a navíc ohrožuje zdraví, informuje o tom u výrobků stanovených nařízením vlády 

příslušný orgán dozoru a výrobce. 

  (2) Stanovený výrobek, má-li být uveden na trh, popřípadě do provozu, musí nebo může být 

v rozsahu a za podmínek stanovených nařízením vlády opatřen stanoveným označením, dalšími 

označeními, a pokud tak stanoví nařízení vlády, musí být k němu vydáno nebo přiloženo ES 

prohlášení o shodě nebo jiný dokument. 

  (3) Označení CE na stanoveném výrobku vyjadřuje, že výrobek splňuje technické požadavky 

stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo 

umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. 

  (4) Českou značku shody, kterou tvoří písmena CCZ, lze použít pouze u výrobků, na něž se 

nevztahují předpisy Evropských společenství. Tato značka vyjadřuje, že výrobek splňuje technické 

požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení 

stanovují nebo umožňují, a že byl při posouzení jeho shody dodržen stanovený postup. 

  (5) Pokud je stanovený výrobek opatřen označením CE, nesmí být souběžně označen českou 

značkou shody, nebo značkou, která by svým významem nebo podobou mohla vést k záměně s 

označením CE nebo s jiným stanoveným označením. 

  (6) Pokud tak stanoví vláda nařízením, je výrobce nebo dovozce nebo jiná osoba stanovená 

nařízením vlády povinna poskytovat na základě žádosti kopie certifikátů nebo jiných dokumentů 

včetně souvisejících dokladů Úřadu nebo autorizovaným osobám, popřípadě stanoveným 

zahraničním osobám. 
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  (7) Doklady o posouzení shody v rozsahu stanoveném nařízeními vlády je výrobce nebo 

dovozce povinen v období 10 let od ukončení výroby, dovozu nebo uvádění na trh na vyžádání 

poskytnout orgánu dozoru. Tato doba může být nařízením vlády určena odchylně. 

  (8) Povinnosti výrobce nebo dovozce uvedené v § 13, jejichž podrobnosti stanoví nařízení 

vlády, může v rozsahu stanoveném nařízením vlády plnit též zplnomocněný zástupce. 

  (9) Distributor je povinen jednat tak, aby zabránil distribuci stanovených výrobků, které 

zjevně nesplňují požadavky zákona, zejména výrobků, které nejsou opatřeny stanoveným označením 

a dalšími označeními. U výrobků stanovených nařízením vlády nesmí distributor dodávat na trh 

stanovený výrobek, u kterého se domnívá nebo má důvod se domnívat, že nesplňuje technické 

požadavky stanovené podle § 12 odst. 1 písm. b). Pokud navíc stanovený výrobek ohrožuje zdraví, 

informuje o tom distributor příslušný orgán dozoru, výrobce a dovozce. 

  (10) Výrobce nebo dovozce činí u výrobků stanovených nařízením vlády a s ohledem na jejich 

povahu a rizika, která tyto výrobky představují, opatření za účelem ochrany zdraví a bezpečnosti 

osob. 

  (11) Výrobce, dovozce nebo distributor, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že 

stanovený výrobek, který uvedl nebo dodal na trh, nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo nařízení 

vlády vydaného k jeho provedení, je povinen u výrobků stanovených nařízením vlády činit nezbytná 

opatření směřující k uvedení výrobku do souladu s těmito požadavky, stažení výrobku z trhu nebo 

navrácení stanoveného výrobku, který již byl dodán uživateli; pokud navíc stanovený výrobek 

ohrožuje zdraví, výrobce, dovozce nebo distributor o tom neprodleně informuje příslušný orgán 

dozoru. 

  (12) Výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce uchovává u výrobků 

stanovených nařízením vlády údaje potřebné k identifikaci všech hospodářských subjektů, které mu 

předaly stanovený výrobek a kterým předal stanovený výrobek. 

  (13) Dovozce nebo distributor zajistí u výrobků stanovených nařízením vlády skladovací a 

přepravní podmínky, které neohrožují soulad stanoveného výrobku, který hodlá uvést nebo dodat na 

trh, s požadavky tohoto zákona. 

  (14) Jestliže výrobek splňuje podmínky stanovené v § 12 a 13, nesmí být bráněno jeho uvedení 

na trh, popřípadě do provozu, pokud z významných důvodů ochrany oprávněného zájmu zvláštní 

právní předpis nestanoví jinak. Tím nejsou dotčena ustanovení zvláštních právních předpisů. 2a) 

  (15) Odstavce 1 až 14 se nepoužijí pro stavební výrobky s označením CE, jejichž uvádění a 

dodávání na trh upravuje přímo použitelný předpis pro stavební výrobky. 
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____________________  

2a) Například zákon č. 102/2001 Sb., o obecné bezpečnosti výrobků a o změně některých zákonů 

(zákon o obecné bezpečnosti výrobků), zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění 

zákona č. 254/2001 Sb. a zákona č. 274/2001 Sb. 

 

§ 13c 

 Je-li stavební výrobek s označením CE uváděn nebo dodáván na trh v České republice, musí 

být prohlášení o vlastnostech poskytované k tomuto výrobku a pokyny a bezpečnostní informace 

připojované k tomuto výrobku v českém jazyce. 

 

§ 18 

Dozor 

  (1) Dozor nad tím, zda stanovené výrobky jsou uváděny a dodávány na trh nebo do provozu 

v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem, zda jsou stavební výrobky s označením CE 

uváděny a dodávány na trh v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, zda 

hospodářské subjekty plní své povinnosti stanovené tímto zákonem a přímo použitelným předpisem 

pro stavební výrobky, a zda výrobky nejsou neoprávněně opatřovány označením CE podle přímo 

použitelného předpisu Evropských společenství1a), nebo jiným stanoveným označením podle tohoto 

zákona, provádí Česká obchodní inspekce4), nebo v rozsahu stanoveném zvláštními právními 

předpisy 

 a) Český báňský úřad4a), 

 b) Drážní úřad4b), 

 c) popřípadě další úřad, pokud tak zvláštní zákon stanoví 

 (dále jen „orgány dozoru“). 

 (2) Orgány dozoru mohou 

 a) provádět rozbory nebo zajistit provedení rozborů k ověření toho, zda výrobky plní požadavky 

tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky; provedení těchto rozborů se 

zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo rozborem zjištěno, že výrobek nesplňuje 

požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, hradí náklady na 

provedení rozboru kontrolovaná osoba, 
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b) uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné nedostatky, jejich příčiny 

a škodlivé následky nebo aby k jejich odstranění neprodleně provedly nezbytná opatření k nápravě, 

c) uložit kontrolovaným osobám povinnost bezodkladně informovat o nebezpečí osoby, které by 

mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu z výrobku. 

  (3) Orgán dozoru může, má-li důvodné pochybnosti, že stanovený výrobek nesplňuje 

technické požadavky stanovené v příslušném nařízení vlády podle § 12 odst. 1 písm. b), požadovat 

od autorizované osoby informace a dokumenty, týkající se posuzování shody tohoto výrobku, včetně 

certifikátu vydaného podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1, technické dokumentace a protokolů o 

zkouškách. Kromě toho může dát orgán dozoru autorizované osobě podnět, aby přezkoumala 

certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1. V případě, že se prokáže, že stanovený výrobek 

nesplňuje požadavky podle věty první, orgán dozoru oznámí tuto skutečnost příslušné autorizované 

osobě. Zároveň jí může uložit, aby odebrala certifikát vydaný podle § 11a odst. 2 písm. c) bodu 1. 

  (4) Má-li orgán dozoru důvodné pochybnosti, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje 

požadavky stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, může požadovat od 

příslušného oznámeného subjektu informace a dokumenty, týkající se posouzení a ověření stálosti 

vlastností tohoto výrobku, včetně vydaného osvědčení, technické dokumentace a protokolů o 

zkouškách. Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky 

podle odstavce 1, informuje o tom oznámený subjekt, který se podílel na posouzení a ověření stálosti 

vlastností tohoto výrobku. 

  (5) Pokud se v přímo použitelném předpisu pro stavební výrobky mluví o příslušném 

vnitrostátním orgánu16), je tímto orgánem v České republice orgán dozoru. 

_____________ 

16) Čl. 11 až 14 a čl. 43 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011.  

§ 18a 

Ochranná opatření 

  (1) Pokud orgán dozoru má důvodné podezření, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto 

zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, zakáže uvádění na trh, uvádění do 

provozu nebo distribuci výrobku nebo série výrobku po dobu potřebnou k provedení kontroly. 

  (2) Orgán dozoru oznámí uložení opatření podle odstavce 1 ústně kontrolované osobě a 

neprodleně o něm učiní písemný záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, 

může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu, nebo je může podat písemně nejpozději 

do 10 dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba se záznamem seznámena. Orgán dozoru rozhodne 
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o podaných námitkách bezodkladně. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí 

kontrolované osobě. Proti rozhodnutí o námitkách není přípustné odvolání. 

  (3) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo 

použitelného předpisu pro stavební výrobky nebo se jedná o výrobek, který je neoprávněně opatřen 

označením CE nebo jiným stanoveným označením podle tohoto zákona nebo přímo použitelného 

předpisu pro stavební výrobky, rozhodne o zákazu uvádění na trh, uvádění do provozu nebo distribuce 

takovéhoto výrobku. Pokud pominou důvody pro uložení zákazu, orgán dozoru rozhodne o jeho 

změně nebo zrušení. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. 

  (4) Pokud orgán dozoru zjistí, že výrobek nebo série výrobku představuje ohrožení 

oprávněného zájmu, orgán dozoru rozhodne o stažení výrobku nebo série výrobku z trhu nebo z 

oběhu. Orgán dozoru může současně, pokud je to nutné, nařídit zničení výrobku nebo série výrobku 

nebo nařídit jinou formu znehodnocení. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný 

účinek. 

  (5) V případě uložení opatření podle odstavce 3 nebo 4 orgán dozoru uvede v odůvodnění 

rozhodnutí vždy též konkrétní důvody pro uložení opatření, které jsou pro stanovený výrobek 

vymezeny nařízením vlády. 

  

§ 18b 

Oznamovací povinnost 

  (1) Orgány dozoru jsou povinny oznámit Ministerstvu přijetí opatření týkající se výrobku 

nebo série výrobku v případech, kdy výrobek představuje vážné riziko4e). To platí i v případě 

opatření, které přijme kontrolovaná osoba z vlastní iniciativy a orgán dozoru obdrží informaci o 

tomto opatření. 

  (2) Informace poskytované Ministerstvu obsahují veškeré dostupné podrobnosti, zejména 

údaje nezbytné pro identifikaci výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, ohrožení, které 

výrobek představuje, povahu a trvání opatření přijatého orgánem dozoru a popřípadě informace o 

dobrovolném opatření přijatým kontrolovanou osobou. 

  (3) Pokud ohrožení podle odstavce 1 přesáhne území České republiky, Ministerstvo je 

povinno neprodleně informovat o výskytu takového výrobku Komisi Evropských společenství. 

  (4) Obdrží-li Ministerstvo od Komise Evropských společenství informaci o přijetí opatření 

vůči výrobku nebo sérii výrobků představujícím vážné riziko, předá tyto informace bez zbytečného 

odkladu orgánům dozoru k dalšímu postupu. 
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  (5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavců 1 až 3 se obdobně 

použije zvláštní právní předpis upravující postupy, obsah a formu informace o výskytu 

nebezpečných nepotravinářských výrobků4f). 

  (6) Zaměstnanci příslušných ministerstev a orgánů dozoru jsou povinni zachovávat 

mlčenlivost o informacích týkajících se výrobků a získaných v rámci jejich působnosti, s výjimkou 

informací, které musí být zveřejněny v zájmu ochrany zdraví a bezpečnosti spotřebitelů a v zájmu 

zajištění účinné kontroly trhu a činnosti orgánů dozoru. 

  (7) Odstavce 1 až 6 se nepoužijí pro stavební výrobky s označením CE. 

  

§ 18c 

Poskytování informací o stavebních výrobcích s označením CE 

 (1) Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky 

stanovené přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky, anebo že tento výrobek představuje 

ohrožení oprávněného zájmu, a nesoulad může ohrozit také oprávněné zájmy subjektů v členských 

státech Evropské unie, informuje o tom Evropskou komisi a příslušné orgány členských států 

Evropské unie. 

  (2) Pokud orgán dozoru přijme vůči stavebnímu výrobku s označením CE opatření podle § 18 

odst. 3 nebo 4, neprodleně o tom informuje Evropskou komisi a příslušné orgány členských států 

Evropské unie. 

  (3) Rozsah informací poskytovaných podle odstavců 1 a 2 stanoví přímo použitelný předpis 

pro stavební výrobky. 

  (4) Obdrží-li orgán dozoru od Evropské komise nebo příslušného orgánu členského státu 

Evropské unie oznámení o přijetí opatření vůči stavebnímu výrobku s označením CE, předá toto 

oznámení neprodleně Ministerstvu. Společně s tímto oznámením poskytne orgán dozoru Ministerstvu 

všechny informace o nesouladu tohoto výrobku s požadavky, stanovenými přímo použitelným 

předpisem pro stavební výrobky, jež má k dispozici, a informuje ho o všech opatřeních, která v 

souvislosti s tímto výrobkem již přijal. Ministerstvo poskytne tyto informace společně s případnými 

námitkami vůči opatřením, která byla přijata příslušnými orgány jiných členských států Evropské 

unie, neprodleně Evropské komisi a příslušným orgánům členských států Evropské unie. 

 

§ 19 

Přestupky fyzických osob 
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 (1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto 

zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo jiný 

dokument podle tohoto zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky padělá nebo 

pozmění, 

b) v rozporu s § 4 odst. 3 označí dokument značkou ČSN, nebo 

c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8. 

 (2) Za přestupek podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pokutu do 20 000 000 Kč a za přestupek 

podle odstavce 1 písm. b) nebo c) pokutu do 1 000 000 Kč. 

  

§ 19a 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

 (1) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) zneužije označení CE nebo jiné stanovené označení, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto 

zákona anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo certifikát anebo jiný 

dokument podle tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky padělá nebo 

pozmění, 

b) v rozporu s § 4 odst. 3 označí dokument značkou ČSN, 

c) rozmnoží nebo rozšíří českou technickou normu nebo její část v rozporu s § 5 odst. 8, 

d) provede činnost při posouzení shody, vyhrazenou pro účely tohoto zákona autorizované osobě, bez 

autorizace podle § 11 odst. 1, 

e) v rozporu s § 16 odst. 1 vystupuje jako akreditovaný subjekt posuzování shody bez udělené 

akreditace nebo mimo rozsah udělené akreditace, 

f) nesplní některé z ochranných opatření vydaných podle § 18a odst. 1, 3 nebo 4, nebo 

g) nesplní některou z povinností uložených orgánem dozoru podle § 18 odst. 2 písm. b) nebo c). 

 (2) Autorizovaná osoba se dopustí přestupku tím, že nesplní některou z povinností podle § 

11a odst. 2 nebo § 11b odst. 1 nebo 4. 

 (3) Výrobce, dovozce, zplnomocněný zástupce nebo distributor se dopustí přestupku tím, že 

uvede na trh nebo do provozu anebo distribuuje stanovené výrobky 
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a) bez označení CE nebo jiného stanoveného označení nebo dokumentu stanoveného nařízením vlády, 

nebo 

b) s označením nebo dokumentem, které jsou v rozporu s § 13. 

 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako 

a) dovozce nesplní povinnost podle § 13 odst. 1 věty druhé, 

b) distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 9, 

c) výrobce nebo dovozce nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 10, 

d) výrobce, dovozce nebo distributor nesplní některou z povinností podle § 13 odst. 11, 

e) výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce nesplní povinnost podle § 13 odst. 12, 

nebo 

f) dovozce nebo distributor nesplní povinnost podle § 13 odst. 13. 

 (5) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako 

a) výrobce, dovozce nebo zplnomocněný zástupce podle přímo použitelného předpisu pro stavební 

výrobky nesplní některou z povinností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky, nebo 

b) distributor podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky nesplní některou z povinností 

podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky. 

 (6) (5) Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 50 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. f) nebo g) nebo odstavce 1 písm. f) nebo 

g) nebo odstavce 3, 

b) 20 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. a), d) nebo e), 

c) 1 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1 písm. b) nebo c), odstavce 2, 

d) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 4 nebo 5. 

  

§ 19b 

Společná ustanovení k přestupkům 

 (1) Přestupky podle § 19 odst. 1 písm. b) a c), § 19a odst. 1 písm. b) až e) a § 19a odst. 2 

projednává Úřad. Přestupky podle § 19 odst. 1 písm. a), § 19a odst. 1 písm. a), f) a g) a § 19a odst. 3 

až 5 a 4 projednává orgán dozoru. 

  (2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. 
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  (3) U přestupků podle § 19a odst. 1 písm. f) a g) a § 19a odst. 3 nelze upustit od uložení 

správního trestu. 

 

 

 

 

 

Stavební zákon 

§ 152  

Stavebník  

 (1) Stavebník je povinen dbát na řádnou přípravu a provádění stavby; tato povinnost se týká i 

terénních úprav a zařízení. Přitom musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo 

zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství. K tomu je povinen zajistit 

provedení a vyhodnocení zkoušek a měření předepsaných zvláštními právními předpisy. Tyto 

povinnosti má i u staveb a jejich změn nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení nebo u jiného 

obdobného záměru, například zřízení reklamního zařízení. U staveb prováděných svépomocí je 

stavebník rovněž povinen uvést do souladu prostorové polohy stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací. O zahájení prací na stavbách osvobozených od povolení je povinen v dostatečném 

předstihu informovat osoby těmito pracemi přímo dotčené.  

 (2) Stavebník je povinen pro účely projednání záměru podle tohoto zákona opatřit 

předepsanou dokumentaci. Vyžaduje-li zákon zpracování projektové dokumentace osobou k tomu 

oprávněnou, je stavebník povinen zajistit zpracování projektové dokumentace takovou osobou, pokud 

nemá potřebné oprávnění sám.  

 (3) Při provádění stavby, pokud vyžadovala stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu 

úřadu, je stavebník povinen  

a) oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, 

který bude stavbu provádět, u svépomocné formy výstavby jméno a příjmení stavbyvedoucího nebo 

osoby, která bude vykonávat stavební dozor; změny v těchto skutečnostech oznámí neprodleně 

stavebnímu úřadu,  

b) před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby 

a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé 
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stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku,  

c) zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny 

doklady týkající se prováděné stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie,  

d) ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit 

provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídky se zúčastnit,  

e) ohlásit stavebnímu úřadu neprodleně po jejich zjištění závady na stavbě, které ohrožují životy a 

zdraví osob, nebo bezpečnost stavby; tuto povinnost má stavebník i u staveb podle § 103,  

f) oznámit stavebnímu úřadu předem zahájení zkušebního provozu.  

(4) U stavby financované z veřejného rozpočtu, kterou provádí stavební podnikatel jako 

zhotovitel, je stavebník povinen zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby fyzickou 

osobou oprávněnou podle zvláštního právního předpisu14). Technický dozor stavebníka provádí 

kontrolu použití a kontrolu zabudování stavebních výrobků do stavby z hlediska jejich 

požadovaných vlastností a vhodnosti použití74). Pokud zpracovala projektovou dokumentaci pro 

tuto stavbu osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu, zajistí stavebník autorský dozor 

projektanta, případně hlavního projektanta nad souladem prováděné stavby s ověřenou projektovou 

dokumentací.  

_____ 

74) Zákon č. … Sb. o stavebních výrobcích a o jejich použití do staveb. 

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

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

směrnice Rady 89/106/EHS. 

 

§ 153 

Stavbyvedoucí a stavební dozor 

(1) Stavbyvedoucí je 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 (§ 169), popřípadě jiných technických předpisů a technických norem. V případě existence 

staveb technické infrastruktury v místě stavby je povinen zajistit vytýčení tras technické 

infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou. 
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(2) Stavbyvedoucí je dále povinen působit k odstranění závad při provádění stavby a neprodleně 

oznámit stavebnímu úřadu závady, které se nepodařilo odstranit při vedení stavby, vytvářet podmínky 

pro kontrolní prohlídku stavby, spolupracovat s osobou vykonávající technický dozor stavebníka 

nebo autorský dozor projektanta, pokud jsou zřízeny, a s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví 

při práci, působí-li na staveništi a s orgány dozoru75). 

(3) Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové 

polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za 

bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření 

vydaných k uskutečnění stavby. 

(4) Osoba vykonávající stavební dozor sleduje způsob a postup provádění stavby, zejména 

bezpečnost instalací a provozu technických zařízení na staveništi, vhodnost ukládání a použití 

stavebních výrobků, materiálů a konstrukcí a vedení stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu 

o stavbě; působí k odstranění závad při provádění stavby, a pokud se jí nepodaří takové závady v 

rámci vykonávání dozoru odstranit, oznámí je neprodleně stavebnímu úřadu. 

_____ 

75) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších 

zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o 

ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o 

státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně 

a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., 

o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 

komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití 

nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 164/2001 Sb., o 

přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných 

lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. …/2019 Sb., o stavebních výrobcích a o jejich použití do staveb. 

 

§ 156 
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Požadavky na stavby 

(1) Pro stavbu mohou být navrženy a použity jen takové výrobky, materiály a konstrukce, 

jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném 

provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splní základní požadavky na stavby 73). 

(2) Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a 

představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle 

zvláštních právních předpisů39), posuzovány a ověřovány podle zvláštních právních předpisů39). 

____________________   

39) Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů.  

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

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky 

označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. 

39) Zákon č. … Sb. o stavebních výrobcích a o jejich použití do staveb. 

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

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

směrnice Rady 89/106/EHS. 

73) Příloha I nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

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

směrnice Rady 89/106/EHS. 

 

§ 157 

Stavební deník 

 (1) Při provádění stavby vyžadující stavební povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu musí 

být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby; 

u ohlašovaných staveb uvedených v § 104 odst. 1 písm. e) až k) postačí jednoduchý záznam o stavbě. 

  (2) Stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě je povinen vést zhotovitel stavby, u 

stavby prováděné svépomocí stavebník. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět stavebník, 

stavbyvedoucí, osoba vykonávající stavební dozor, osoba provádějící kontrolní prohlídku stavby a 

osoba odpovídající za provádění vybraných zeměměřických prací. Záznamy jsou dále oprávněny 

provádět osoby vykonávající technický dozor stavebníka a autorský dozor, jsou-li takové dozory 
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zřízeny, koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, působí-li na staveništi, autorizovaný 

inspektor u stavby, pro jejíž provedení vydal certifikát podle § 117, a další osoby oprávněné plnit 

úkoly správního dozoru podle zvláštních právních předpisů4) zvláštních právních předpisů75). 

 (3) Po dokončení stavby předá její zhotovitel originál stavebního deníku nebo jednoduchého 

záznamu o stavbě stavebníkovi. 

  (4) Obsahové náležitosti stavebního deníku a jednoduchého záznamu o stavbě a způsob jejich 

vedení stanoví prováděcí právní předpis. 

____________________  

4) Například zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o 

ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského 

půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění 

pozdějších předpisů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 

předpisů, zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 

44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství (horní zákon), ve znění pozdějších předpisů, 

zákon č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, 

přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů 

(lázeňský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve 

znění pozdějších předpisů, zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých 

souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve 

znění pozdějších předpisů. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNB24KEF1O)


