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I I I .  

N á v r h  

 

ZÁKON 

ze dne …………. 2020, 

o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně některých zákonů 

 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

ČÁST PRVNÍ 

Stavební výrobky a jejich použití do staveb 

HLAVA I 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon s přihlédnutím k veřejnému zájmu na ochraně zdraví a bezpečnosti osob, majetku nebo 

životního prostředí, popřípadě jiného veřejného zájmu 

a) upravuje 

1. podmínky pro uvádění a dodávání stanovených stavebních výrobků na trh v České republice,  

2. práva a povinnosti hospodářských subjektů při uvádění a dodávání stanovených stavebních 

výrobků na trh v České republice,  

3. výkon státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním stanovených stavebních výrobků na 

trh v České republice, 

b) upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis stanovující harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh1)(dále jen „přímo použitelný předpis“) 

1. jazyk požadovaný členským státem podle čl. 8 přímo použitelného předpisu,  

2. výkon státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním stavebních výrobků s označením CE 

na trh v České republice, 

c) upravuje požadavky pro návrh a použití stavebních výrobků do staveb v České republice. 

§ 2 

Vymezení pojmů 

(1) Pro účely tohoto zákona se rozumí 

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

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS, v platném znění. 
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a) stavebním výrobkem výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny, uvedeny nebo dodány na trh za účelem 

trvalého zabudování do stavby nebo její části, a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnosti stavby s ohledem na 

alespoň jeden základní požadavek na stavby2), 

b) sestavou stavební výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající alespoň ze dvou 2 samostatných 

součástí, které je třeba pro trvalé zabudování do stavby sestavit, 

c) stavebním výrobkem s označením CE stavební výrobek, na který se vztahuje přímo použitelný předpis, 

d) stanoveným stavebním výrobkem stavební výrobek, který významným způsobem ovlivňuje vlastnosti 

stavby a je uveden v seznamu ve vyhlášce o skupinách stanovených stavebních výrobků, 

e) trvalým zabudováním takové zabudování, při kterém se vyjmutím nebo výměnou stavebního výrobku 

trvale mění vlastnosti stavby, přičemž vyjmutí nebo výměna stavebního výrobku je stavební nebo montážní 

prací. 

(2) Pro účely tohoto zákona se dále pro stanovené stavební výrobky rozumí  

a) určeným použitím použití stanovené výrobcem, podle účelu, který má stanovený stavební výrobek plnit 

po zabudování do stavby, 

b) vlastnostmi vlastnosti vztahující se k základním požadavkům na stavby, vyjádřené v CZ prohlášení 

o vlastnostech nebo v prohlášení distributora o vlastnostech úrovní, třídou, mezní hodnotou nebo popisem, 

c) úrovní výsledek posouzení vlastností vyjádřený konkrétní hodnotou, 

d) třídou rozmezí úrovní vlastností, ohraničené minimální a maximální hodnotou, 

e) mezní úrovní minimální nebo maximální úroveň vlastností, 

f) typem stanoveného stavebního výrobku soubor reprezentativních úrovní nebo tříd vlastností 

stanoveného stavebního výrobku vyrobeného za použití dané kombinace surovin nebo jiných prvků daným 

výrobním postupem pro stejné určené použití, 

g) dodáním na trh dodání k distribuci nebo použití na trhu v České republice v rámci obchodní činnosti, ať 

již za úplatu nebo bezúplatně, 

h) použitím na trhu v České republice uvedení nebo dodání mimo obchodní síť přímo na staveniště a do 

skladovacích prostor určených pro stavbu, 

i) uvedením na trh první dodání na trh v České republice, 

j) hospodářským subjektem výrobce, dovozce, distributor nebo zplnomocněný zástupce, 

k) výrobcem osoba uvádějící na trh pod svým jménem nebo ochrannou známkou stanovený stavební 

výrobek, který vyrábí nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit, 

l) distributorem osoba v dodavatelském řetězci, která dodává stanovený stavební výrobek na trh, 

m) dovozcem osoba usazená v České republice, která uvádí na trh stanovený stavební výrobek ze třetí země, 

                                            
2) § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona 

č. 225/2017  Sb. 
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n) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v České republice, která byla písemně zplnomocněna 

výrobcem, aby v rozsahu svého pověření jednala jeho jménem,  

o) stažením z trhu opatření, jehož cílem je zabránit, aby byl stanovený stavební výrobek, který se nachází 

v dodavatelském řetězci, dodáván na trh v České republice, 

p) stažením z oběhu opatření, jehož cílem je navrácení stanoveného stavebního výrobku, který byl již 

dodán konečnému uživateli, 

q) systémem řízení výroby zdokumentované, nepřetržité řízení výroby prováděné výrobcem v místě 

výroby, zajišťující udržení stálosti vlastností stanoveného stavebního výrobku, 

r) systémem kontroly výrobků dokumentovaný systém nakupování, přejímky, manipulace, skladování 

a dodávání výrobků včetně vedení příslušných záznamů pro výrobky, jejichž místo výroby je umístěno mimo 

území České republiky. 

§ 3 

Stavební výrobky 

Stavební výrobky se člení na  

a) stavební výrobky s označením CE,  

b) stanovené stavební výrobky, 

c) ostatní stavební výrobky, jejichž podmínky pro uvedení nebo dodání na trh a požadavky pro návrh 

a použití do staveb tento zákon neupravuje.  

HLAVA II 

PODMÍNKY PRO UVÁDĚNÍ A DODÁVÁNÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ NA TRH V ČESKÉ 

REPUBLICE 

Díl 1 

Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh v České republice 

§ 4 

(1)  Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh upravuje přímo použitelný 

předpis. 

(2)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis3) na jazyk určený nebo požadovaný členským státem, je 

tímto jazykem v České republice český jazyk. 

CELEX 32011R0305 

§ 5 

Subjekty pro technické posuzování stavebních výrobků s označením CE 

(1) Podle čl. 29 přímo použitelného předpisu Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen 

„Ministerstvo“) může pověřit právnickou osobu na základě její žádosti výkonem činností subjektu pro 

                                            
3) Čl. 7 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 
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technické posuzování. Požadavky na subjekty pro technické posuzování stanoví čl. 30 přímo použitelného 

předpisu. Ministerstvo pověří tolik právnických osob a v takovém rozsahu skupin výrobků, aby byla zajištěna 

potřebná kapacita pro zpracování evropských technických posouzení. 

(2) Ministerstvo kontroluje podle čl. 29 odst. 3 přímo použitelného předpisu, zda subjekt pro 

technické posuzování dodržuje povinnosti a splňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem. 

V případě, že subjekt pro technické posuzování tyto povinnosti a požadavky neplní, Ministerstvo zruší podle 

čl. 30 odst. 3 přímo použitelného předpisu jeho pověření k výkonu činností subjektu pro technické posuzování. 

CELEX 32011R0305 

§ 6 

Oznámené subjekty 

Oznamování subjektů oprávněných provádět činnosti oznámeného subjektu provádí Úřad pro 

technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen „Úřad“); pro proces oznamování, pro práva 

a povinnosti oznámených subjektů a pro výkon státní správy s tím související platí zákon o posuzování shody 

stanovených výrobků při jejich dodávání na trh4). 

CELEX 32011R0305 

Díl 2 

Uvádění a dodávání stanovených stavebních výrobků na trh v České republice 

§ 7 

(1) Na trh v České republice smí být uveden nebo dodán pouze takový stanovený stavební výrobek, 

jehož vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a použití do staveb v České republice a bylo pro něj vydáno 

CZ prohlášení o vlastnostech. 

(2) Pro účely vzájemného uznávání se má za to, že stanovené stavební výrobky uvedené v souladu 

s právními předpisy na trh v jiném členském státě Evropské unie nebo v Turecku nebo stanovené stavební 

výrobky pocházející ze státu Evropského sdružení volného obchodu a uvedené v souladu s právními předpisy 

na trh ve státě Evropského sdružení volného obchodu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru, jsou slučitelné s tímto zákonem. 

 (3) Výrobce nebo dovozce uvádí nebo distributor dodává stanovené stavební výrobky včetně návodu 

k užívání, kde je uveden podrobný způsob použití výrobku a jeho zabudování do stavby, návod na jeho údržbu, 

vlastnosti, které má mít výrobek po dobu obvyklé a předpokládané životnosti (dále jen „pokyny“). Je-li 

stanovený stavební výrobek uváděn anebo dodáván na trh v České republice, musí být CZ prohlášení 

o vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech, pokyny a bezpečnostní informace poskytovány 

v českém jazyce. Za soulad překladů této dokumentace s originální dokumentací odpovídá výrobce nebo 

dovozce, který uvádí, případně distributor, který dodává výrobek na trh v České republice. Pokyny 

a bezpečnostní informace musí být uvedeny na obalu nebo přiloženy k dodávce stanoveného stavebního 

výrobku. 

                                            
4) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů. 
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 (4) Pro experimentální účely nebo pro předvádění lze použít i stanovené stavební výrobky, které 

nesplňují požadavky tohoto zákona s tím, že musí být tato skutečnost u výrobku zřetelně vyznačena.  

§ 8 

Vyhláška o skupinách stanovených stavebních výrobků stanoví  

a) skupiny stanovených stavebních výrobků určených k posuzování a ověřování stálosti vlastností (dále 

jen „posuzování stálosti vlastností“) a systémy posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků 

v závislosti na jejich technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich použitím do stavby, 

b) požadavky na systémy posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků, 

c) podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů podle § 21 až 27 a osob autorizovaných k činnostem 

podle tohoto zákona při posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků (dále jen „autorizovaná 

osoba“) podle § 29 až 34, 

d) pravidla pro poskytování CZ prohlášení o vlastnostech formou zveřejnění na internetu a pravidla pro 

poskytování prohlášení distributora o vlastnostech formou zveřejnění na internetu. 

§ 9 

CZ prohlášení o vlastnostech 

 (1)  CZ prohlášení o vlastnostech vydává výrobce na základě výsledků posouzení stálosti vlastností 

v systému určeném pro stanovený stavební výrobek podle vyhlášky o skupinách stanovených stavebních 

výrobků. 

(2)  Vypracováním CZ prohlášení o vlastnostech odpovídá výrobce za shodu vlastností stanoveného 

stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v CZ prohlášení o vlastnostech.   

(3) Kopie CZ prohlášení o vlastnostech musí být přiložena v tištěné podobě nebo elektronickými 

prostředky na datovém nosiči nebo poskytnuta zpřístupněním na internetu ke každému typu stanoveného 

stavebního výrobku při uvedení nebo dodání na trh v České republice. Pokud odběratel odebírá dodávku více 

kusů jednoho typu stanoveného stavebního výrobku, může k ní být přiložena pouze jedna kopie CZ prohlášení 

o vlastnostech. Na vyžádání se odběrateli poskytuje kopie CZ prohlášení o vlastnostech v tištěné podobě.  

(4) V případě, že je kopie CZ prohlášení o vlastnostech zpřístupněna zveřejněním na internetu, musí 

být v průvodní dokumentaci přiložené ke stanovenému stavebnímu výrobku uvedena přesná adresa umístění 

CZ prohlášení o vlastnostech na konkrétních internetových stránkách. Pravidla pro zveřejňování CZ prohlášení 

o vlastnostech na internetu stanoví vyhláška o skupinách stanovených stavebních výrobků.  

(5) Výrobce uchovává CZ prohlášení o vlastnostech po dobu 10 let od konce výroby stanoveného 

stavebního výrobku. 

(6) Dojde-li ke změně skutečností, které mohou ovlivnit vlastnosti stanoveného stavebního výrobku, 

výrobce vydá nové CZ prohlášení o vlastnostech. 
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§ 10 

Výjimky z povinnosti vypracovat CZ prohlášení o vlastnostech 

Odchylně od § 9 odst. 1 a při neexistenci právních předpisů vyžadujících CZ prohlášení o vlastnostech, 

může výrobce upustit od vypracování CZ prohlášení o vlastnostech pro stanovený stavební výrobek v případě, 

že je stanovený stavební výrobek 

a) vyroben jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní objednávku, kdy se nepředpokládá opakování 

výroby typově stejného nebo obdobného výrobku, a je zabudován do stavby výrobcem, který je odpovědný za 

jeho zabudování do stavby, a na odpovědnost osob odpovědných za návrh a provedení stavby, 

b) vyroben přímo na staveništi za účelem jeho zabudování do konkrétní stavby a na odpovědnost osob 

odpovědných za návrh a provedení stavby, nebo 

c) vyroben tradičním způsobem či způsobem vhodným z hlediska zachování kulturního dědictví 

a neprůmyslovým postupem pro odpovídající obnovu stavby chráněné podle jiného právního předpisu. 

§ 11 

Obsah CZ prohlášení o vlastnostech 

(1)  Výrobce uvede v CZ prohlášení o vlastnostech vlastnosti stanoveného stavebního výrobku, které 

mají vztah k základním požadavkům na stavby s ohledem na určené použití stanoveného stavebního výrobku 

ve stavbě. 

(2)  CZ prohlášení o vlastnostech obsahuje 

a) jméno a kontaktní adresu výrobce a zplnomocněného zástupce, pokud byl jmenován, 

b) místo skutečné výroby stanoveného stavebního výrobku, 

c) jméno a kontaktní adresu dovozce, pokud je stanovený stavební výrobek uváděn na trh v České 

republice dovozcem, 

d) jednoznačnou informaci o určeném použití stanoveného stavebního výrobku ve stavbě, která musí být 

v souladu s technickou specifikací, která byla pro posuzování stálosti vlastností použita, 

e) jedinečný identifikační kód anebo označení typu stanoveného stavebního výrobku, případně sériové 

číslo anebo jiný identifikační prvek umožňující jednoznačnou identifikaci typu stanoveného stavebního 

výrobku, pro který je CZ prohlášení o vlastnostech vydáváno,  

f) vlastnosti, které mají vztah k základním požadavkům na stavby s ohledem na určené použití vyjádřené 

úrovní, třídou, mezní hodnotou nebo popisem; pokud jsou vlastnosti stanoveny vyhláškou o vlastnostech 

stavebních výrobků, uvádí se vlastnosti podle vyhlášky, pokud nejsou vyhláškou stanoveny, uvádí se v rozsahu 

vlastností, aby stavba mohla být řádně navržena a provedena, 

g) označení, číslo a datum vydání technické specifikace, které bylo pro posuzování stálosti vlastností 

použito,  

h) označení použitého systému nebo systémů posuzování stálosti vlastností, jak jsou uvedeny ve vyhlášce 

o skupinách stanovených stavebních výrobků, 

i) název autorizované osoby, a 
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j) název CZ subjektu pro technické posuzování. 

(3) Vzor CZ prohlášení o vlastnostech zveřejní Ministerstvo na svých internetových stránkách.  

(4)  Výrobce je povinen v CZ prohlášení o vlastnostech uvést, zda stanovený stavební výrobek 

obsahuje nebo neobsahuje komponenty ohrožující zdraví, životní prostředí nebo bezpečnost. Pokud stanovený 

stavební výrobek obsahuje komponenty ohrožující zdraví, životní prostředí nebo bezpečnost, je výrobce 

povinen k CZ prohlášení o vlastnostech připojit i další informace5). 

§ 12 

Označení stanoveného stavebního výrobku 

(1)  Stanovený stavební výrobek, pro který výrobce vypracoval CZ prohlášení o vlastnostech 

v souladu s § 9 a 11 může být před uvedením nebo dodáním na trh v České republice opatřen označením SCZ. 

Jestliže CZ prohlášení o vlastnostech nebylo výrobcem v souladu s § 9 a 11 vypracováno, nesmí být označení 

SCZ ke stanovenému stavebnímu výrobku připojeno. 

(2) Stanovený stavební výrobek, pro který distributor vypracoval prohlášení distributora 

o vlastnostech v souladu s § 26 odst. 2, může být před uvedením nebo dodáním na trh v České republice 

opatřen označením SCZ. Jestliže prohlášení distributora o vlastnostech nebylo distributorem v souladu s § 26 

odst. 2 vypracováno, nesmí být označení SCZ ke stanovenému stavebnímu výrobku připojeno. 

(3) Označení SCZ je dobrovolným označením, které potvrzuje, že stanovený stavební výrobek má 

pro určené použití posouzenu stálost všech vlastností podle vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků. 

(4) Vzor označení SCZ zveřejní Ministerstvo na svých internetových stránkách. 

§ 13 

Označení SCZ na stanoveném stavebním výrobku nebo v průvodní dokumentaci 

(1) Označení SCZ se připojuje k CZ prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení distributora 

o vlastnostech. 

(2) K označení SCZ se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení poprvé připojeno. 

§ 14 

Technická dokumentace ke stanovenému stavebnímu výrobku 

(1)  Výrobce vypracuje jako podklad pro posuzování stálosti vlastností stanoveného stavebního 

výrobku technickou dokumentaci. 

(2)  Technická dokumentace musí být zpracována v takovém rozsahu, aby umožňovala posuzování 

stálosti vlastností stanoveného stavebního výrobku podle technických požadavků obsažených v technických 

specifikacích nebo v technických předpisech. Technická dokumentace, která je nezbytná pro správné 

pochopení funkce stanoveného stavebního výrobku ve stavbě ve vztahu k základním požadavkům, a ze které 

                                            
5) Například nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, 

povolování a omezování chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické látky, o změně směrnice 

1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a 

směrnic Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES, v platném znění. 
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vyplývá určené použití stanoveného stavebního výrobku ve stavbě, je poskytována osobě autorizované 

k činnostem podle tohoto zákona nebo CZ subjektu pro technické posuzování v českém jazyce nebo v jazyce, 

který je s autorizovanou osobou nebo CZ subjektem pro technické posuzování dohodnut. 

 (3)  Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru stanoveného stavebního výrobku obsahuje 

a)  podrobný popis stanoveného stavebního výrobku a vymezení způsobu jeho určeného použití ve stavbě, 

b) jméno a kontaktní adresu výrobce, 

c) odkaz na určené stavební normy a další technické normy, zkušební a výpočtové protokoly nebo 

evropský dokument pro posuzování, pokud mohou být využity pro vypracování CZ technického posouzení, 

a odkaz na technické předpisy, pokud stanovují požadavky na stanovený stavební výrobek, 

d) výrobní výkresy stanoveného stavebního výrobku, popřípadě jinou dokumentaci konkretizující 

vlastnosti stanoveného stavebního výrobku vzhledem k jeho určenému použití, jako jsou technologický postup 

pro jeho výrobu a pro použití do stavby, údaje o technických vlastnostech stanoveného stavebního výrobku, 

které se vztahují k základním požadavkům a další technické dokumenty, potřebné k posuzování stálosti 

vlastností nebo k určenému použití do stavby,  

e) popisy a vysvětlení nezbytné ke srozumitelnosti výkresů a funkce stanoveného stavebního výrobku, 

upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti, další nezbytné informace související s použitím 

stanoveného stavebného výrobku do stavby a návody k bezpečnému použití v českém jazyce, a 

f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů, zkušební protokoly, výsledky provedených zkoušek, 

popřípadě certifikáty, pokud byly vydány před posuzováním vlastností. 

§ 15 

Technické specifikace 

Technickými specifikacemi se rozumí určené stavební normy podle § 16 a CZ technická posouzení 

podle § 17. 

§ 16 

Určená stavební norma 

(1)  Určenými stavebními normami mohou být české technické normy, další technické normy nebo 

technické dokumenty mezinárodních, popřípadě zahraničních organizací, nebo jiné technické předpisy nebo 

technické dokumenty obsahující technické požadavky na stanovený stavební výrobek, které zohledňují 

základní požadavky na stavby, konkretizované vlastnostmi stanoveného stavebního výrobku, a které byly 

notifikovány podle jiného právního předpisu 6).  

(2)  Pokud určená stavební norma z hlediska základních požadavků, určeného použití a metod pro 

posuzování stálosti vlastností konkretizuje všechny vlastnosti stanoveného stavebního výrobku, je jedinou 

technickou specifikací pro posuzování stálosti vlastností. 

                                            
6) Nařízení vlády č. 339/2002 Sb., o postupech při poskytování informací v oblasti technických předpisů, technických 

dokumentů a technických norem, ve znění pozdějších předpisů. 
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(3) Úřad předloží, po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními správními úřady, jejichž působnosti 

se příslušná oblast týká, návrh na určení stavebních norem Ministerstvu. 

(4) Úřad po odsouhlasení Ministerstvem určí stavební normy.  

(5) Pro oznámení a zveřejnění seznamu určených stavebních norem ve Věstníku Úřadu a pro přístup 

k nim platí jiný právní předpis obdobně7). 

(6) Pro změnu nebo zrušení určené stavební normy platí odstavce 3 až 5 obdobně. 

§ 17 

CZ technické posouzení 

(1) Na žádost výrobce nebo zplnomocněného zástupce vypracuje CZ subjekt pro technické 

posuzování pro stanovený stavební výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu s určenými stavebními 

normami, nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují z hlediska určeného použití 

všechny vlastnosti související se základními požadavky na stavby, CZ technické posouzení. 

(2) Při vypracování se použijí metody a postupy z harmonizovaných technických specifikací8), 

určených stavebních norem, vydaných CZ technických posouzení, českých technických norem a technických 

předpisů.  

(3) Hospodářský subjekt předkládá CZ subjektu pro technické posuzování za účelem vydání CZ 

technického posouzení kompletní technickou dokumentaci stanoveného stavebního výrobku vypracovanou 

v souladu s tímto zákonem, včetně jasného vymezení určeného použití stanoveného stavebního výrobku. Je-li 

to pro vypracování CZ technického posouzení potřebné, je CZ subjekt pro technické posuzování oprávněn 

odebrat vzorek stanoveného stavebního výrobku pro ověřovací zkoušky. 

(4) CZ subjekt pro technické posuzování 

a) posoudí předloženou technickou dokumentaci, kterou předložil výrobce nebo zplnomocněný zástupce, 

zejména za účelem jednoznačné identifikace stanoveného stavebního výrobku a vymezení jeho vlastností, 

které mají být předmětem posuzování stálosti vlastností, 

b) určí vlastnosti stanoveného stavebního výrobku, které musí být uvedeny v CZ prohlášení o vlastnostech, 

a vymezí zejména jejich úrovně, třídy nebo popis s ohledem na určené použití stanoveného stavebního výrobku 

ve stavbě,  

c) stanoví systém nebo systémy posuzování stálosti vlastností stanoveného stavebního výrobku, 

d) provede ověřovací zkoušky vzorku stanoveného stavebního výrobku, pokud je to nezbytné, 

e) stanoví zásady pro systém řízení výroby nebo systém kontroly výrobků stanoveného stavebního 

výrobku, 

f) může po dohodě s výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem omezit určené použití stanoveného 

stavebního výrobku, 

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

pozdějších předpisů. 
8) Čl. 2 odst. 10 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 
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g) vydává CZ technické posouzení s omezenou dobou platnosti maximálně však na 5 let, tuto dobu lze 

opakovaně prodloužit. 

(5)  CZ technické posouzení obsahuje 

a) identifikaci a popis stanoveného stavebního výrobku, 

b) určené použití stanoveného stavebního výrobku, včetně jeho případného omezení 

c) přehled technické dokumentace předložené výrobcem,  

d) přehled použitých technických předpisů, technických norem a dalších technických dokumentů, 

popřípadě použitých vědeckých a technických poznatků a údaje o poznatcích z praxe, pokud byly použity, 

a výsledky ověřovacích zkoušek, pokud byly provedeny, 

e) vlastnosti stanoveného stavebního výrobku, 

f)  systém posuzování stálosti vlastností stanoveného stavebního výrobku,  

g) popis požadavků na systém řízení výroby nebo systém kontroly výrobků stanoveného stavebního 

výrobku, 

h) jméno a kontaktní adresu výrobce a zplnomocněného zástupce, pokud byl jmenován, 

i) místo skutečné výroby stanoveného stavebního výrobku, 

j) název CZ subjektu pro technické posuzování, který CZ technické posouzení vypracoval, a 

k) datum vystavení a dobu platnosti CZ technického posouzení. 

§ 18 

CZ subjekty pro technické posuzování stanovených stavebních výrobků 

(1) Ministerstvo může pověřit na žádost subjekt pro technické posuzování stavebních výrobků 

s označením CE výkonem činností CZ subjektu pro technické posuzování stanovených stavebních výrobků 

v rozsahu skupin stanovených stavebních výrobků podle vyhlášky o skupinách stanovených stavebních 

výrobků, pokud odpovídají skupinám výrobků podle přímo použitelného předpisu, pro které je určen jako 

subjekt pro technické posuzování stavebních výrobků s označením CE. V případě, že požádá o pověření, podle 

věty první, pro jiné skupiny stanovených stavebních výrobků, které neodpovídají skupinám výrobků podle 

přímo použitelného předpisu, pro které je určen jako subjekt pro technické posuzování stavebních výrobků 

s označením CE, musí splnit požadavky podle odstavce 3. 

(2) Kromě subjektů pro technické posuzování stavebních výrobků s označením CE podle odstavce 1 

může dále Ministerstvo pro skupinu stanovených stavebních výrobků s vymezeným rozsahem pověřit na 

žádost právnickou osobu výkonem činnosti CZ subjektu pro technické posuzování stanovených stavebních 

výrobků, pokud splní požadavky podle odstavce 3. 

(3) CZ subjekt pro technické posuzování 

a) musí být nezávislý na hospodářském subjektu, pro něhož CZ technické posouzení zpracovává a na 

stanoveném stavebním výrobku, který posuzuje,  
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b) jeho vedení a osoby, které se podílejí na provádění úkolů v rámci zpracování CZ technického posouzení 

(dále jen „pracovníci“), nesmějí navrhovat, vyrábět, dodávat, instalovat, nakupovat, vlastnit, používat nebo 

udržovat stanovené stavební výrobky, pro které CZ technické posouzení zpracovávají; nesmějí se přímo 

podílet na projektování, výrobě nebo konstrukci, uvádění a dodávání na trh v České republice, instalování, 

používání nebo údržbě těchto stanovených stavebních výrobků; nesmějí ani zastupovat osoby, které se těmito 

činnostmi zabývají. Nesmějí provádět žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudek 

a důvěryhodnost ve vztahu k činnostem posuzování stálosti vlastností, včetně poskytování poradenských 

služeb; to nevylučuje používání posuzovaných stanovených stavebních výrobků, nezbytných pro činnost CZ 

subjektu pro technické posuzování, ani používání takových stanovených stavebních výrobků pro vlastní 

potřebu,  

c) jeho pracovníci musí provádět činnost na nejvyšší úrovni profesionální důvěryhodnosti a požadované 

technické odborné způsobilosti v konkrétní oblasti a nesmějí podléhat žádným tlakům, zejména finančním, 

které by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky činnosti, 

d) musí být specializován na příslušnou skupinu stanovených stavebních výrobků a musí být schopen 

provádět všechny činnosti spojené se zpracováním CZ technického posouzení, 

e) má pracovníky, kteří 

1. jsou objektivní a jsou schopni řádného technického úsudku, 

2. mají znalosti právních předpisů a ostatních platných požadavků ohledně skupin výrobků, pro 

které byli určeni, 

3. mají znalosti v oblasti stavební praxe a důkladné technické znalosti ohledně skupin výrobků, pro 

které byli určeni, 

4. mají znalosti jednotlivých souvisejících rizik a technických aspektů stavebních postupů, 

5. mají znalosti o určených stavebních normách a dalších souvisejících normách a zkušebních 

metodách pro skupiny výrobků, pro které byli určeni, 

6. mají znalosti o vztahu mezi výrobními postupy a vlastnostmi výrobku, souvisejícími s řízením 

výroby, 

f) má k dispozici prostředky a vybavení nezbytné k posuzování stálosti vlastností, které mají vztah 

k základním požadavkům na stavby v rámci skupin výrobků, pro které byl určen,  

g) má vnitřní systém k zajištění ochrany citlivých údajů, obchodního tajemství a výrobně technických 

a jiných hospodářsky využitelných poznatků, a to jak v rámci CZ subjektu pro technické posuzování, tak 

u případných subdodavatelů; má systém řízení dokumentace k zajištění její registrace, zpětné dohledatelnosti 

a archivace; má postupy pro zpracování reklamací a stížností, má mechanismy interního auditu a přezkumu 

řízení k zajištění pravidelných kontrol dodržování příslušných metod řízení, 

h) musí zajistit, že činnosti jeho subdodavatelů neohrožují důvěrnost, objektivitu a nestrannost jeho 

činností při posuzování stanovených stavebních výrobků,  

i) musí zajistit odměňování pracovníků tak, aby odměny nezávisely na počtu zpracovaných CZ 

technických posouzení ani na výsledcích těchto posouzení,  
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j) musí mít sjednáno pojištění povinnosti nahradit újmu způsobenou jeho činností, s limitem pojistného 

plnění ve výši přiměřené rozsahu těchto činností,  

k) musí zajistit, aby pracovníci byli povinni zachovávat mlčenlivost, pokud jde o veškeré informace, které 

získají při plnění svých povinností podle tohoto zákona. 

(4) Ministerstvo kontroluje, zda CZ subjekt pro technické posuzování dodržuje povinnosti a splňuje 

požadavky stanovené v odstavci 3. V případě, že subjekt pro technické posuzování tyto povinnosti 

a požadavky neplní, Ministerstvo zruší jeho pověření k výkonu činností CZ subjektu pro technické posuzování. 

(5) Ministerstvo zveřejní na svých internetových stránkách název a sídlo pověřených CZ subjektů 

pro technické posuzování a skupiny výrobků, pro které byly CZ subjekty pro technické posuzování pověřeny, 

každou změnu těchto údajů, jakož i zrušení pověření.  

§ 19 

CZ subjekt pro technické posuzování dohodne s výrobcem nebo zplnomocněným zástupcem lhůty pro 

vypracování CZ technického posouzení s cílem zabránit zbytečnému prodlení, spolupracuje s ostatními CZ 

subjekty pro technické posuzování pro dotčený stanovený stavební výrobek, aby byl zajištěn jednotný postup 

a požadavky při vydávání CZ technických posouzení, a odpovídajícím způsobem zohlední ochranu 

obchodního tajemství a důvěrnost.  

§ 20 

Koordinaci CZ subjektů pro technické posuzování zajišťuje Ministerstvo nebo jím pověřená právnická 

osoba, která má technické, odborné a personální předpoklady pro výkon této činnosti.  

Díl 3 

Povinnosti hospodářských subjektů 

§ 21 

Výrobce 

(1) Výrobce uvádí na trh v České republice stanovené stavební výrobky podle § 7 odst. 1 a 3. Výrobce 

zajistí posouzení stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků v souladu s určeným použitím 

a systémem nebo systémy posuzování vlastností uvedenými ve vyhlášce o skupinách stanovených stavebních 

výrobků. 

(2) Výrobce 

a) vypracuje a přiloží ke stanovenému stavebnímu výrobku CZ prohlášení o vlastnostech, pokyny, 

b) vypracuje a po dobu 10 let od konce výroby stanoveného stavebního výrobku uchovává soubor všech 

dokumentů, předkládaných k posuzování a prokazujících posouzení stálosti vlastností. 

(3) Výrobce zavede takový systém řízení výroby nebo systém kontroly výrobků, aby bylo při sériové 

výrobě zaručeno zachování vlastností a jejich úrovní nebo tříd, jak je uvedeno v CZ prohlášení o vlastnostech; 

zohlední změny v typu výrobku a změny v použité technické specifikaci, aby byly vždy pravdivě uváděny 

informace v CZ prohlášení o vlastnostech. 
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(4) V případech, kdy je to vhodné, pro zajištění přesnosti, spolehlivosti a stálosti vlastností výrobku, 

výrobce provádí nebo nechá provést zkoušky vzorků stanovených stavebních výrobků již uvedených na trh 

a vede registr stížností nevyhovujících výrobků a výrobků stažených z oběhu.  

(5) Výrobce zajistí, aby byl na stanoveném stavebním výrobku uveden typ, série, výrobní nebo 

sériové číslo nebo jakýkoliv jiný identifikační prvek nebo údaj, umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku. 

V případě, že to velikost nebo povaha stavebního výrobku neumožňuje, výrobce uvede požadované informace 

na obalu nebo dokladu přiloženém ke stanovenému stavebnímu výrobku. 

(6) Výrobce uvede na stanoveném stavebním výrobku, nebo není-li to možné, na obalu nebo dokladu 

přiloženém ke stanovenému stavebnímu výrobku, svoje jméno nebo ochrannou známku a kontaktní adresu. 

Adresa musí uvádět jediné místo, kde lze výrobce kontaktovat. 

§ 22 

Další povinnosti výrobce 

(1) Výrobce, který se domnívá, že stanovený stavební výrobek, který uvedl na trh, není v souladu 

s CZ prohlášením o vlastnostech nebo s jinými příslušnými požadavky, přijme opatření k uvedení stanoveného 

stavebního výrobku ve shodu nebo jej stáhne z trhu nebo z oběhu. Pokud stanovený stavební výrobek 

představuje riziko ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí, anebo jiného veřejného zájmu 

(dále jen „riziko“), výrobce o tom neprodleně informuje Ministerstvo a Českou obchodní inspekci, která je 

orgánem dozoru.  

(2) Výrobce neprodleně poskytne na základě žádosti Ministerstva nebo orgánu dozoru všechny 

informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody stanoveného stavebního výrobku s CZ prohlášením 

o vlastnostech a souladu s jinými příslušnými požadavky v českém jazyce nebo v jazyce, který 

s Ministerstvem nebo orgánem dozoru dohodne. Výrobce spolupracuje s těmito orgány při všech činnostech, 

jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná uvedením nebo dodáním stanoveného stavebního výrobku na trh.  

§ 23 

Zplnomocněný zástupce 

(1) Výrobce může písemně jmenovat svého zplnomocněného zástupce, který vykonává úkoly 

stanovené v plné moci. Zplnomocněný zástupce nemůže být pověřen zpracováním technické dokumentace. 

(2) Zplnomocněný zástupce uchovává CZ prohlášení o vlastnostech a technickou dokumentaci 

potřebnou k identifikaci výrobku a hospodářských subjektů, se kterými spolupracoval, po dobu 10 let. 

(3) Zplnomocněný zástupce poskytuje na základě žádosti Ministerstvu a orgánům dozoru všechny 

informace a dokumentaci nezbytné k prokázání shody stanoveného stavebního výrobku s CZ prohlášením 

o vlastnostech a o souladu s jinými příslušnými požadavky v českém jazyce nebo v jazyce, který 

s Ministerstvem nebo orgánem dozoru dohodne. Zplnomocněný zástupce spolupracuje s těmito orgány při 

všech činnostech, jejichž cílem je vyloučit rizika vyvolaná uvedením nebo dodáním stanoveného stavebního 

výrobku na trh. 
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§ 24 

Dovozce 

(1) Dovozce uvádí na trh v České republice stanovené stavební výrobky podle § 7 odst. 1 a 3. 

(2) Před uvedením stanoveného stavebního výrobku na trh České republiky dovozce zajistí, aby 

výrobce 

a) provedl nebo nechal provést posouzení stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků v souladu 

s určeným použitím a systémy posuzování vlastností uvedenými ve vyhlášce o skupinách stanovených 

stavebních výrobků a ve vyhlášce o vlastnostech stavebních výrobků, 

b) vypracoval technickou dokumentaci,  

c) vypracoval pokyny,  

d) vydal CZ prohlášení o vlastnostech. 

(3) Dovozce má k dispozici všechny informace a dokumentaci, nezbytné k prokázání shody 

stanoveného stavebního výrobku s CZ prohlášením o vlastnostech.  

(4) Dovozce zajistí, aby CZ prohlášení o vlastnostech, pokyny v českém jazyce byly přiloženy ke 

stanovenému stavebnímu výrobku při uvedení na trh. 

(5) Dovozce zajistí, aby byl na stanoveném stavebním výrobku uveden typ, série, výrobní nebo 

sériové číslo nebo jakýkoliv jiný identifikační prvek nebo údaj, umožňující jednoznačnou identifikaci výrobku; 

v případě, že to velikost nebo povaha stavebního výrobku neumožňuje, zajistí, aby byly požadované informace 

uvedeny na obalu nebo dokladu přiloženém ke stanovenému stavebnímu výrobku. 

(6) Dovozce zajistí, aby na stanoveném stavebním výrobku nebo, není-li to možné, na obalu nebo 

dokladu přiloženém ke stanovenému stavebnímu výrobku bylo uvedeno jméno výrobce nebo jeho ochranná 

známka a kontaktní adresa. Adresa musí uvádět jediné místo, kde lze výrobce kontaktovat.  

(7) Dovozce uvede na stanoveném stavebním výrobku nebo, není-li to možné, na obalu nebo dokladu 

přiloženém ke stanovenému stavebnímu výrobku, svoje jméno nebo ochrannou známku a kontaktní adresu. 

Adresa musí uvádět jediné místo, kde lze dovozce kontaktovat. 

§ 25 

Další povinnosti dovozce 

(1) Dovozce zajistí, aby v době, kdy odpovídá za stanovený stavební výrobek, skladovací a přepravní 

podmínky neohrožovaly shodu vlastností stanoveného stavebního výrobku s CZ prohlášením o vlastnostech.   

(2) V případě, že jsou na stanovený stavební výrobek evidovány stížnosti, pro zajištění přesnosti, 

spolehlivosti a stálosti vlastností výrobku, dovozce provádí nebo nechá provést zkoušky vzorků stanovených 

stavebních výrobků již uvedených nebo dodaných na trh. Dovozce vede registr stížností a výrobků stažených 

z oběhu a informuje o tom distributory.  

(3) Dovozce, který se domnívá nebo má důvod se domnívat, že stanovený stavební výrobek není 

v souladu s CZ prohlášením o vlastnostech nebo se stanovenými podmínkami a požadavky, nesmí tento 

stanovený stavební výrobek uvést na trh, pokud není s těmito podmínkami a požadavky v souladu. Dovozce, 
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který se domnívá, že stanovený stavební výrobek, který uvedl na trh, není v souladu s CZ prohlášením 

o vlastnostech nebo se stanovenými podmínkami a požadavky, přijme opatření k uvedení stanoveného 

stavebního výrobku ve shodu nebo jej stáhne z trhu nebo z oběhu. Pokud stanovený stavební výrobek 

představuje riziko, dovozce neprodleně o tom informuje Ministerstvo a Českou obchodní inspekci, která je 

orgánem dozoru. 

(4) Dovozce uchovává kopii CZ prohlášení o vlastnostech a technickou dokumentaci po dobu 10 let 

pro potřeby orgánů dozoru. 

(5) Dovozce poskytuje na základě žádosti Ministerstvu a orgánům dozoru všechny informace 

a dokumentaci nezbytné k prokázání shody stanoveného stavebního výrobku s CZ prohlášením o vlastnostech 

a o souladu s jinými příslušnými požadavky v českém jazyce nebo v jazyce, který s Ministerstvem nebo 

orgánem dozoru dohodne. Dovozce spolupracuje s těmito orgány při všech činnostech, jejichž cílem je 

vyloučit rizika vyvolaná uvedením nebo dodáním stanoveného stavebního výrobku na trh. 

§ 26 

Distributor 

(1) Distributor dodává na trh v České republice stanovené stavební výrobky podle § 7 odst. 1 až 3. 

Před dodáním stanoveného stavebního výrobku na trh v České republice distributor zajistí, aby výrobce nebo 

dovozce splnil požadavky stanovené tímto zákonem. 

(2) Distributor může v případě dodání stanoveného stavebního výrobku podle § 7 odst. 2 přiložit ke 

stanovenému stavebnímu výrobku pro účely návrhu a použití stanoveného stavebního výrobku do stavby 

v České republice prohlášení distributora o vlastnostech s připojeným označením SCZ, pokud jsou splněny 

požadavky § 12 odst. 3; prohlášení distributora o vlastnostech a označení SCZ potvrzuje, že výrobce zajistil 

pro stanovený stavební výrobek pro určené použití posouzení stálosti všech vlastností stanovených vyhláškou 

o vlastnostech stavebních výrobků. Prohlášení distributora o vlastnostech obsahuje následující informace: 

1. údaje o výrobci, a to jeho jméno, adresu, nebo ochrannou známku a kontaktní adresu, která musí 

uvádět jediné místo, kde ho lze kontaktovat, místo výroby, identifikační číslo, pokud bylo 

přiděleno, 

2. údaje o distributorovi, a to jeho jméno, adresu ochrannou známku a kontaktní adresu, která musí 

uvádět jediné místo, kde ho lze kontaktovat, 

3. jednoznačnou informaci o výrobcem definovaném určeném použití stanoveného stavebního 

výrobku ve stavbě, 

4. jedinečný identifikační kód anebo označení typu stanoveného stavebního výrobku, případně 

sériové číslo anebo jiný identifikační prvek přidělený výrobcem umožňující jednoznačnou 

identifikaci typu stanoveného stavebního výrobku, 

5. vlastnosti stanovené vyhláškou o seznamu vlastností stavebních výrobků vyjádřené zejména 

úrovní, třídou nebo popisem, 

6. informace o subjektu, který provedl posouzení vlastností, 
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7. identifikaci právního předpisu členského státu Evropské unie a prohlášení, že byl stanovený 

stavební výrobek uveden na trh v souladu s tímto právním předpisem. 

(3) Vypracováním prohlášení distributora o vlastnostech odpovídá distributor za obsah a přesnost 

informací a shodu vlastností stanoveného stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení. 

(4) Distributor je povinen v prohlášení distributora o vlastnostech uvést, zda stanovený stavební 

výrobek obsahuje nebo neobsahuje komponenty ohrožující zdraví, životní prostředí anebo bezpečnost. Pokud 

stanovený stavební výrobek obsahuje komponenty ohrožující zdraví, životní prostředí anebo bezpečnost, je 

distributor povinen k prohlášení distributora o vlastnostech připojit i další informace5).  

(5) Distributor, který se domnívá nebo má mít důvod se domnívat, že stanovený stavební výrobek 

není v souladu se stanovenými požadavky, nesmí tento stanovený stavební výrobek dodat na trh, pokud není 

s těmito požadavky v souladu. Distributor, který se domnívá, že stanovený stavební výrobek, který dodal na 

trh, není v souladu s CZ prohlášením o vlastnostech, CZ prohlášením distributora o vlastnostech nebo se 

stanovenými podmínkami a požadavky, přijme opatření k uvedení stanoveného stavebního výrobku ve shodu 

nebo jej stáhne z trhu nebo z oběhu. Pokud stanovený stavební výrobek představuje riziko, je distributor 

povinen o tom informovat výrobce nebo dovozce, orgán dozoru a Ministerstvo. 

(6) Distributor poskytuje na základě žádosti Ministerstvu a orgánu dozoru všechny informace 

a dokumentaci nezbytné k prokázání shody stanoveného stavebního výrobku s CZ prohlášením o vlastnostech 

nebo o souladu s prohlášením distributora o vlastnostech, a to v českém jazyce nebo v jazyce, který 

s Ministerstvem nebo orgánem dozoru dohodne. Spolupracuje s těmito orgány při všech činnostech, jejichž 

cílem je vyloučit rizika vyvolaná uvedením nebo dodáním stanoveného stavebního výrobku na trh. 

(7) Prohlášení distributora o vlastnostech může být zpřístupněno zveřejněním na internetu. Pravidla 

pro zveřejňování prohlášení distributora o vlastnostech na internetu stanoví vyhláška o skupinách stanovených 

stavebních výrobků. Distributor uchovává kopii CZ prohlášení o vlastnostech, prohlášení distributora 

o vlastnostech, a technickou dokumentaci po dobu 10 let pro potřeby orgánů dozoru. 

(8) Vzor prohlášení distributora o vlastnostech zveřejní Ministerstvo na svých internetových 

stránkách. 

§ 27 

Jiné možnosti uvádění stanovených stavebních výrobků na trh 

(1) Dovozce je považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti podle § 21 a 22, pokud uvádí 

na trh v České republice stanovený stavební výrobek pod svým jménem nebo ochrannou známkou nebo pokud 

již na trh uvedený stanovený stavební výrobek upravuje takovým způsobem, že je dotčena shoda s CZ 

prohlášením o vlastnostech vydaným výrobcem. 

(2) Distributor je považován za výrobce a vztahují se na něj povinnosti podle § 21 a 22, pokud dodává 

na trh v České republice stanovený stavební výrobek pod svým jménem nebo ochrannou známkou, nebo pokud 

již na trh uvedený stanovený stavební výrobek upravuje takovým způsobem, že je dotčena shoda s CZ 

prohlášením o vlastnostech vydaným výrobcem. 
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Díl 4 

Kontaktní místo pro stavební výrobky 

§ 28 

(1) Ministerstvo zajišťuje činnost kontaktního místa pro stavební výrobky (dále jen „kontaktní 

místo“). 

(2) Informace o stavebních výrobcích s označením CE poskytuje kontaktní místo podle čl. 10 přímo 

použitelného předpisu. 

(3) Kontaktní místo poskytuje na žádost informace o ustanoveních, která mají za cíl splnění 

základních požadavků na stavby, vztahujících se na určené použití stanoveného stavebního výrobku do stavby 

v České republice. 

(4) Kontaktní místo odpoví do 15 pracovních dnů od přijetí žádosti uvedené v odstavci 3. 

(5) Informace podle odstavce 2 a 3 jsou poskytovány bezplatně. 

CELEX 32011R0305 

Díl 5 

Posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků a autorizace 

§ 29 

(1) Posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků se provádí v souladu s jedním ze 

systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovených vyhláškou o skupinách stanovených 

stavebních výrobků. 

(2) Certifikací, podle tohoto zákona, je činnost autorizované osoby při posuzování stálosti vlastností 

a posuzování systému řízení výroby nebo systému kontroly výrobků, jež je vymezena tímto zákonem, 

vyhláškou o skupinách stanovených stavebních výrobků a vyhláškou o seznamu vlastností stavebních 

výrobků. Certifikace je činnost prováděná na žádost výrobce nebo zplnomocněného zástupce, při níž se 

vydáním certifikátu osvědčuje, že vlastnosti stanoveného stavebního výrobku jsou v souladu s technickou 

specifikací uvedenou v certifikátu anebo systém řízení výroby nebo systém kontroly výrobků zajišťuje stálost 

vlastností v souladu s technickou specifikací uvedenou v certifikátu. 

(3) Certifikáty vydané autorizovanou osobou lze využít výrobcem při posuzování stálosti vlastností 

a vydávání CZ prohlášení o vlastnostech. 

(4) Posouzením vlastností stanoveného stavebního výrobku autorizovanou osobou je činnost 

autorizované osoby při posuzování vlastností zkouškou, výpočtem, na základě tabulkových hodnot nebo 

popisem, jež je vymezena zákonem, vyhláškou o skupinách stanovených stavebních výrobků a vyhláškou 

o seznamu vlastností stavebních výrobků. Posouzení vlastností stanoveného stavebního výrobku 

autorizovanou osobou je činnost prováděná na žádost výrobce, při níž se vydáním protokolu o posouzení 

vlastností osvědčuje, že vlastnosti vzorku výrobku jsou v souladu s technickou specifikací uvedenou 

v protokolu o posouzení vlastností. 
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(5) Posouzením vlastností stanoveného stavebního výrobku výrobcem je činnost, kdy výrobce 

provádí nebo nechá provést posuzování vlastností na základě zkoušky, výpočtu, tabulkových hodnot nebo 

popisné dokumentace a systém řízení výroby podle určené stavební normy nebo CZ technického posouzení. 

§ 30 

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

posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků vymezených vyhláškou o skupinách 

stanovených stavebních výrobků. Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona uděluje ve vymezeném rozsahu 

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

stanovených tímto zákonem a vyhláškou o skupinách stanovených stavebních výrobků. 

(2) Úřad zajišťuje dodržování jednotného postupu autorizovaných osob při jejich činnosti.  

(3) Autorizace podle odstavce 1 může být udělena pro tyto činnosti při posuzování stálosti vlastností: 

a) certifikaci stálosti vlastností stanoveného stavebního výrobku, 

b) certifikaci systému řízení výroby,  

c) posouzení vlastností stanoveného stavebního výrobku. 

§ 31 

(1) Žadatelem o autorizaci může být pouze právnická osoba. 

(2) Úřad vydá rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel o autorizaci splňuje všechny podmínky 

k řádnému zajištění činnosti při posuzování stálosti vlastností stanovené zákonem a vyhláškou o skupinách 

stanovených stavebních výrobků.  

(3) Autorizace se uděluje pro položky skupiny výrobků podle vyhlášky o skupinách stanovených 

stavebních výrobků. Autorizovaná osoba musí být schopná provádět všechny úkoly v příslušných systémech 

posuzování. Úřad může v rozhodnutí o autorizaci vymezit část položky skupiny výrobků, pro kterou je 

autorizace udělena. 

(4) Součástí žádosti o udělení autorizace je pro položku skupiny výrobků prokázání splnění 

a) schopnosti vykonávat úkoly třetí strany v souladu se systémy posuzování stálosti vlastností, v rozsahu 

vyhlášky o seznamu vlastností stavebních výrobků, pokud byly vlastnosti určeny,  

b) nezávislosti právnické osoby a jejich pracovníků na výrobku nebo organizaci, pro kterou posuzování 

provádí, 

c) dostatečného počtu pracovníků, kteří mají odborné technické vzdělání a dostatečné zkušenosti, znalost 

postupů při posuzování stálosti vlastností, znalost technických specifikací, technických norem a technických 

předpisů a další potřebné dovednosti, 

d) vybavenosti vlastním zkušebním, výpočtovým a dalším požadovaným technickým a administrativním 

zařízením, 

e) přístupnosti zařízení pro speciální posuzování, 

f) existence popisů, postupů a dalších činností při posuzování, a 
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g) existence závazku pracovníků k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se při činnostech při posuzování 

dozvídají. 

(5) Žádost o udělení autorizace se podává u Úřadu a musí kromě obecných náležitostí podle 

správního řádu obsahovat předmět žádosti v rozsahu položky skupiny výrobků podle vyhlášky o skupinách 

stanovených stavebních výrobků a uvedení příslušného systému posuzování stálosti vlastností výrobků. 

Součástí žádosti o udělení autorizace je pro položku skupiny výrobků prokázání splnění požadavků podle 

odstavce 4. 

(6) Při rozhodování o autorizaci lze využít zjištění prokázaných při akreditaci. Postup stanoví jiný 

právní předpis. 

(7) V rozhodnutí o autorizaci může Úřad stanovit podmínky k výkonu činnosti autorizovaného 

subjektu. 

§ 32 

(1) Autorizovaná osoba musí mít uzavřenou smlouvu o povinnosti nahradit újmu způsobenou její 

činností.  

(2) Úřad kontroluje, zda autorizovaná osoba dodržuje ustanovení tohoto zákona a vyhlášky 

o skupinách stanovených stavebních výrobků; a 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 obdrželi při provádění předchozích kontrol, 

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

(3) Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti stanovené v tomto zákoně nebo vyhlášce o skupinách 

stanovených stavebních výrobků, 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.  

(4) V rozhodnutí o pozastavení účinnosti rozhodnutí o autorizaci stanoví Úřad lhůtu pro zjednání 

nápravy. Zjedná-li autorizovaná osoba nápravu, sdělí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Úřadu. Shledá-

li Úřad zjednání nápravy dostačujícím, 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.  

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

§ 33 

(1)  Autorizovaná osoba zajišťuje činnosti v rozsahu vymezeném v rozhodnutí o autorizaci.  

(2)  Autorizovaná osoba je povinna  

a) uzavřít na základě návrhu výrobce nebo zplnomocněného zástupce smlouvu o provedení úkonů podle 
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stanoveného postupu posuzování stálosti vlastností, nebo mu do 20 dnů oznámit podmínky pro provedení 

těchto úkonů,  

b) řídit se při posuzování stálosti vlastností technickými specifikacemi a technickými předpisy a provádět 

technická zjištění objektivně s vynaložením odborné péče na úrovni poznatků vědy a techniky známých 

v době, kdy jsou prováděna.  

 (3)  Autorizovaná osoba je dále povinna 

a) v případech a v rozsahu stanoveném vyhláškou o skupinách stanovených stavebních výrobků a vyhláškou 

o seznamu vlastností stavebních výrobků 

1. vydat certifikát nebo protokol o posouzení vlastností, jestliže bylo provedením příslušného 

postupu posuzování stálosti vlastností prokázáno, že stanovený stavební výrobek splňuje 

technické požadavky stanovené v technické specifikaci; platnost tohoto certifikátu nebo 

protokolu o posouzení vlastností mohou autorizované osoby omezit, popřípadě pozastavit,  

2. vyzvat výrobce, aby přijal vhodná nápravná opatření, pokud autorizovaná osoba v průběhu 

posuzování stálosti vlastností nebo následně zjistí, že stanovené stavební výrobky nesplňují 

technické požadavky stanovené v technické specifikaci, nebo odmítnout vydat certifikát nebo 

protokol o posouzení vlastností, jestliže výrobce neuvedl stanovený stavební výrobek do souladu 

s technickými požadavky stanovenými v technické specifikaci, 

3. informovat Úřad, o odmítnutí, změně nebo zrušení certifikátů z důvodu změn významných pro 

vydání certifikátu; na vyžádání poskytnout kopie certifikátů nebo protokolů o posouzení 

vlastností včetně souvisejících dokladů o vydání, odmítnutí, změně nebo zrušení certifikátů nebo 

protokolů o posouzení vlastností Ministerstvu, Úřadu, příslušnému orgánu dozoru; informovat 

CZ subjekty pro technické posouzení, autorizované osoby nebo další osoby, jejichž činnosti se 

odmítnutí, změna nebo zrušení certifikátů týkají, 

4. informovat Úřad o všech žádostech orgánů dozoru týkajících se činností posuzování stálosti 

vlastností,  

5. informovat na vyžádání Ministerstvo a Úřad o provedených činnostech posuzování stálosti 

vlastností a o jakýchkoli jiných činnostech provedených v souvislosti s výkonem autorizace, 

včetně přeshraničních činností a zadávání subdodávek,  

b) oznamovat bezodkladně Úřadu případy, kdy nemohou zajistit plnění podmínek stanovených pro výkon 

autorizace,  

c) ohlásit neprodleně orgánu dozoru, že stanovený stavební výrobek může představovat riziko, pokud to 

zjistí při výkonu své činnosti.  

(4)  Autorizovaná osoba je oprávněna zrušit nebo změnit jimi vydaný certifikát, pokud se prokáže, že 

se změnily skutečnosti, za kterých byl vydán, zejména pokud se zjistí, že výrobky nesplňují požadavky 

technických specifikací a technických předpisů, které se na ně vztahují.  

(5)  Pokud autorizovaná osoba obdrží podnět podle § 37 odst. 5, je povinna přezkoumat certifikát 

nebo protokol o posouzení vlastností vydaný podle odstavce 3 písm. a) bodu 1 a o výsledku přezkumu podat 
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orgánu dozoru zprávu.  

§ 34 

(1)  Autorizovaná osoba, které bylo pravomocným rozhodnutím Úřadu zrušeno nebo omezeno 

rozhodnutí o autorizaci nebo pozastavena jeho účinnost, je povinna  

a) o tomto rozhodnutí Úřadu bez zbytečného odkladu informovat všechny dotčené hospodářské subjekty,  

b) na požádání výrobce nebo zplnomocněného zástupce, kterého se dotýkají důsledky tohoto rozhodnutí, 

převést práva a povinnosti související s posuzováním stálosti vlastností, včetně následného ověřování plnění 

předpokladů, za nichž byl vydán certifikát, na autorizovanou osobu určenou výrobcem nebo zplnomocněným 

zástupcem, předat mu související dokumentaci a informovat Úřad o převedení práv a povinností včetně 

předání dokumentace,  

c) zajistit, aby byla příslušná dokumentace týkající se činnosti autorizované osoby na vyžádání k dispozici 

Úřadu nebo orgánu dozoru, a to po dobu, kterou mu k tomu v tomto rozhodnutí Úřad stanovil.  

(2) Certifikáty nebo protokoly o posouzení vlastností vztahující se k posuzování stálosti vlastností, 

chybně vydané autorizovanou osobou před zrušením rozhodnutí o autorizaci nebo pozastavením jeho 

účinnosti, a jí nezrušené, je oprávněna zrušit autorizovaná osoba, která převzala práva a povinnosti podle 

odstavce 1 písm. b), nebo orgán dozoru, zjistí-li se jejich chybné vydání při dozoru nad trhem.  

(3) Autorizovaná osoba, která převzala práva a povinnosti podle odstavce 1 písm. b), je oprávněna 

využít podklady od předávající autorizované osoby k dokončení rozpracovaných případů posuzování stálosti 

vlastností, nebo k následnému ověřování plnění předpokladů, za nichž byl vydán certifikát.  

(4) V případě, že autorizovaná osoba hodlá ukončit nebo omezit svou činnost, je povinna před 

zrušením rozhodnutí o autorizaci nebo pozastavením jeho účinnosti převést práva a povinnosti na jinou 

autorizovanou osobu a informovat o tom Úřad; odstavec 1 písm. b) se použije obdobně.  

(5)  Má-li dojít k zániku autorizované osoby nebo k omezení její autorizace, je tato povinna předat 

příslušnou dokumentaci týkající se posuzování stálosti vlastností stanoveného stavebního výrobku Úřadu.  

HLAVA III 

PODMÍNKY PRO NÁVRH A POUŽITÍ STAVEBNÍCH VÝROBKŮ DO STAVEB 

§ 35 

Základní ustanovení 

 Pro stavbu mohou být navrženy a použity pouze takové stavební výrobky, které odpovídají 

požadavkům stanoveným v § 156 odst. 1 stavebního zákona, přičemž stavba s takovými výrobky bude 

splňovat technické požadavky na stavby. 
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§ 36 

Návrh a použití stavebních výrobků do staveb v České republice 

(1) Stavební výrobky, které mají být navrženy a použity do stavby, a které mohou ovlivnit splnění 

základních požadavků na stavby, musí splňovat podmínky a musí být posouzeny podle tohoto zákona a přímo 

použitelného právního předpisu. 

(2) Vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků stanoví, pokud je to z důvodu ochrany 

veřejného zájmu nezbytné, 

a) seznam vlastností stanovených stavebních výrobků nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb, 

b) seznam vlastností stavebních výrobků s označením CE podle čl. 8 odst. 4 přímo použitelného předpisu, 

které mohou ovlivnit splnění základních požadavků na stavby včetně metod jejich zkoušení. 

(3) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové stavební výrobky s označením CE, které splňují 

požadavky jiných právních předpisů9) a harmonizovaných technických specifikací podle kapitoly IV přímo 

použitelného předpisu, a mají, s ohledem na zamýšlené použití, posouzenu stálost vlastností v souladu 

s vyhláškou o seznamu vlastností stavebních výrobků, pokud byly vyhláškou stanoveny a splňují požadavky 

českých technických norem pro navrhování tak, aby stavba mohla být řádně navržena a provedena. 

(4) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové stanovené stavební výrobky, které splňují 

požadavky jiných právních předpisů9) a technických specifikací podle § 15, a mají s ohledem na zamýšlené 

použití posouzenu stálost vlastností, v souladu s vyhláškou o seznamu vlastností stavebních výrobků, pokud 

byly vyhláškou stanoveny, a splňují požadavky českých technických norem pro navrhování tak, aby stavba 

mohla být řádně navržena a provedena. 

(5) Pokud nejsou vlastnosti stavebního výrobku vyhláškou o seznamu vlastností stavebních výrobků 

stanoveny, stanoví je projektant v příslušné dokumentaci s přihlédnutím na požadavky stavebníka. Pokud není 

dokumentace v příslušných podrobnostech zpracována, stanoví vlastnosti stavebních výrobků zhotovitel 

stavby s přihlédnutím k požadavkům stavebníka.  

(6) Pokud harmonizované technické specifikace8) nebo technické specifikace umožňují dodávat na 

trh stavební výrobek s vlastnostmi ve více úrovních nebo třídách nebo ve více mezních hodnotách, a tyto 

úrovně nebo třídy nebo mezní hodnoty nejsou pro použití stavebního výrobku podle tohoto zákona vymezeny, 

stanoví je projektant10) v příslušné dokumentaci s přihlédnutím k požadavkům stavebníka. Pokud není 

dokumentace v příslušných podrobnostech zpracována, stanoví úrovně nebo třídy vlastností nebo mezní 

hodnoty a popis vlastností stavebních výrobků zhotovitel stavby s přihlédnutím k požadavkům stavebníka. 

                                            
9) Například zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 274/2001 Sb., o 

vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve 

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

266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 

(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 268/2009 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb. a vyhláška č. 23/2008 

Sb. 
10) § 22 odst. 4 stavebního zákona. 
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(7) Ministerstvo může zpřístupnit na internetu doplňující informace k návrhu a použití stavebních 

výrobků, zejména konkrétní, úrovně, třídy, mezní hodnoty a popis vlastností stavebních výrobků. 

HLAVA IV 

DOZOR NAD TRHEM 

§ 37 

(1) Postup orgánu dozoru nad stavebními výrobky s označením CE stanoví přímo použitelný předpis 

a přímo použitelný předpis upravující dozor nad trhem11).  

(2) Pro postup orgánu dozoru nad stanovenými stavebními výrobky platí přímo použitelný předpis 

a přímo použitelný předpis upravující dozor nad trhem11) přiměřeně. 

(3) Orgán dozoru vykonává působnost vnitrostátního orgánu podle čl. 11 odst. 7, čl. 13 odst. 7 a čl. 

14 odst. 4 přímo použitelného předpisu. 

(4) Orgán dozoru může 

a) provádět zkoušky nebo rozbory nebo zajistit jejich provedení k ověření toho, zda stavební výrobky 

splňují požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu; provedení těchto zkoušek a rozborů se 

zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob, 

b) uložit kontrolované osobě, aby ve stanovené lhůtě odstranila zjištěné nedostatky, jejich příčiny 

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

c) uložit kontrolované osobě povinnost bezodkladně informovat o nebezpečí osob, které by mohly být 

vystaveny nebezpečí plynoucímu ze stavebního výrobku, 

d) vyžádat od autorizované osoby informace a dokumenty, týkající se posuzování stálosti vlastností 

stanoveného stavebního výrobku, včetně certifikátu, technické dokumentace a protokolů o zkouškách; kromě 

toho může dát autorizované osobě podnět, aby přezkoumala vydaný certifikát; v případě, že se prokáže, že 

stanovený stavební výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem, informuje o tom autorizovanou 

osobu a zároveň jí může uložit, aby odebrala certifikát. 

(5) Hospodářský subjekt je povinen na požádání orgánu dozoru identifikovat všechny hospodářské 

subjekty, které mu dodaly stanovený stavební výrobek nebo kterým dodal stanovený stavební výrobek za 

posledních 10 let. 

CELEX 32011R0305 

§ 38 

Zvláštní ustanovení o dozoru nad stavebními výrobky dodanými přímo na staveniště 

a do skladovacích prostor určených pro stavbu 

(1) Orgán dozoru provádí dozor na staveništi a ve skladovacích prostorách určených pro stavbu 

samostatně nebo během kontrolní prohlídky stavby 

                                            
11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 2019/1020 ze dne 20. června 2019 o dozoru nad trhem a souladu 

výrobku s předpisy a o změně směrnice 2004/42/ES a nařízení (ES) č. 765/2008 a (EU) č. 305/2011. 
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a) u staveb financovaných z veřejného rozpočtu, nebo 

b) u staveb, u kterých lze důvodně předpokládat, že byly na staveniště dodány stavební výrobky, jež 

neodpovídají požadavkům stanoveným tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem. 

 (2) Orgán dozoru je oprávněn během kontroly na místě do stavebního deníku provést záznam 

o provedení kontroly a o uložených opatřeních. 

(3) Prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech, 

označení CE, bezpečnostní informace a pokyny ke všem stavebním výrobkům, jež jsou na staveništi nebo ve 

skladovacích prostorách určených pro stavbu umístěny, nebo mají být bezprostředně zabudovány do stavby, 

musí být, pokud nejsou aktuálně dostupné na internetu, přístupné všem oprávněným osobám pro účely kontroly 

v průběhu kontroly na místě v tištěné nebo elektronické podobě. 

(4) Kontrolovanou osobou pro dozor nad stavebními výrobky na staveništi a ve skladovacích 

prostorách určených pro stavbu je zhotovitel stavby. 

§ 39 

Opatření orgánu dozoru 

(1) Orgán dozoru přijímá opatření podle čl. 56 a 58 přímo použitelného předpisu a čl. 16 nařízení 

(EU) 2019/1020.  

(2) Orgán dozoru oznámí ústně přijetí opatření podle odstavce 1 kontrolované osobě nebo osobě, 

která je s kontrolovanou osobou v pracovněprávním nebo obdobném vztahu, případně osobě, která fakticky 

vykonává úkoly, jež by jí vyplývaly z pracovněprávního nebo obdobného vztahu, pokud je plnění těchto úkolů 

spojeno s předmětem kontroly a pokud je tato osoba přítomna na místě kontroly, a neprodleně o něm učiní 

písemný záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s přijatým opatřením, může proti němu podat námitky, 

které se uvedou v záznamu, nebo je může podat písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná 

osoba se záznamem seznámena. Orgán dozoru rozhodne o podaných námitkách bezodkladně. Stejnopis 

písemného vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované osobě. Proti rozhodnutí o námitkách 

není přípustné odvolání. 

(3) V případě uložení opatření orgán dozoru uvede v odůvodnění rozhodnutí vždy též konkrétní 

důvody pro přijetí opatření. Pokud pominou důvody pro přijetí opatření, orgán dozoru rozhodne o jeho změně 

nebo zrušení. 

(4) Odvolání proti přijetí opatření nemá odkladný účinek. 

(5) Orgán dozoru může v případě, že se při kontrole prokáže, že stavební výrobek nebo jeho série 

představuje vážné riziko12), nařídit zničení stavebního výrobku nebo jeho série nebo nařídit jinou formu 

znehodnocení; odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá odkladný účinek. 

(6) Povinnost bezodkladně o nebezpečí informovat osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí 

plynoucímu ze stavebního výrobku dodaného přímo na staveniště a do skladovacích prostor určených pro 

                                            
12) Čl. 3 odst. 20 nařízení (EU) 2019/1020.  
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stavbu, uloží orgán dozoru kontrolované osobě pouze ve vztahu k osobám, které by mohly být vystaveny 

nebezpečí v souvislosti s konkrétní kontrolovanou stavbou. 

§ 40 

(1) Orgán dozoru je povinen oznámit Ministerstvu přijetí opatření týkající se stanoveného stavebního 

výrobku nebo jeho série v případech, kdy výrobek představuje riziko. To platí i v případě opatření, které přijme 

kontrolovaná osoba z vlastní iniciativy a orgán dozoru obdrží informaci o tomto opatření. Pokud má orgán 

dozoru podezření na nesprávné posouzení výrobku ze strany autorizované osoby, je povinen oznámit to Úřadu. 

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

nezbytné pro identifikaci stanoveného stavebního výrobku, jeho původu, dodavatelského řetězce, ohrožení, 

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

o dobrovolném opatření přijatém kontrolovanou osobou. 

(3) Pokud riziko podle odstavce 1 představuje vážné riziko12) a přesahuje území České republiky, 

Ministerstvo je povinno neprodleně informovat o výskytu stanoveného stavebního výrobku Evropskou komisi. 

(4) Obdrží-li Ministerstvo od Evropské komise informaci o přijetí opatření vůči stanovenému 

stavebnímu výrobku nebo jeho sérii představujícím vážné riziko11), předá tyto informace bez zbytečného 

odkladu orgánům dozoru k dalšímu postupu. 

(5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavce 3 a 4 se obdobně použije jiný 

právní předpis upravující postupy, obsah a formu informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských 

výrobků13). 

(6) Orgán dozoru je povinen oznámit příslušnému stavebnímu úřadu výsledky provedené kontroly 

stavebních výrobků na staveništi nebo ve skladovacích prostorách určených pro stavbu, pokud je při kontrole 

zjištěn stavební výrobek nebo jeho série, který může představovat riziko. 

(7) Příslušný stavební úřad musí bezodkladně informovat orgán dozoru, pokud se dozví informace 

o nehodách, škodách na zdraví nebo závadách stavby, u kterých vzniká důvodné podezření, že byly způsobeny 

chybně deklarovanými nebo závadnými stavebními výrobky. 

§ 41 

(1) Pokud orgán dozoru přijme vůči stavebnímu výrobku s označením CE opatření podle § 39, 

neprodleně o tom informuje Ministerstvo, Evropskou komisi a příslušné orgány členských států Evropské 

unie. Rozsah poskytovaných informací stanoví přímo použitelný předpis. 

(2) 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, jež má k dispozici, 

a informuje ho o všech opatřeních, která v souvislosti s tímto výrobkem již přijal. Ministerstvo poskytne tyto 

                                            
13) Nařízení vlády č. 396/2004 Sb., o postupech, obsahu a formě informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských 

výrobků, ve znění nařízení vlády č. 175/2010 Sb. 
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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. 

CELEX 32011R0305 

§ 42 

Formální nesoulad 

(1) V případě stavebních výrobků s označením CE orgán dozoru uloží hospodářskému subjektu, aby 

v přiměřené lhůtě odstranil formální nesoulad, pokud zjistí nedostatek podle čl. 59 odst. 1 přímo použitelného 

předpisu.   

(2) V případě stanovených stavebních výrobků orgán dozoru uloží hospodářskému subjektu, aby 

v přiměřené lhůtě odstranil formální nesoulad, pokud zjistí že 

a) CZ prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení distributora o vlastnostech nebylo vypracováno v souladu 

s tímto zákonem,  

b) technická dokumentace, nezbytné pokyny a bezpečnostní informace nejsou dostupné nebo úplné, nebo 

c) označení SCZ bylo připojeno v rozporu s tímto zákonem. 

(3) Pokud formální nesoulad  

a) podle odstavce 1 i nadále trvá, postupuje orgán dozoru podle čl. 59 odst. 2 přímo použitelného předpisu,  

b) podle odstavce 2 i nadále trvá, postupuje orgán dozoru podle § 39. 

HLAVA IV 

PŘESTUPKY 

§ 43 

Přestupky fyzických osob 

(1) Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) užije neoprávněně označení CE, prohlášení o vlastnostech, osvědčení anebo jiný dokument podle přímo 

použitelného předpisu, nebo osvědčení anebo jiný dokument podle přímo použitelného předpisu padělá nebo 

pozmění; 

b)  užije neoprávněně CZ prohlášení o vlastnostech, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona, 

nebo je padělá nebo pozmění, 

c)  nesplní uložené opatření podle § 37 odst. 4 písm. b) nebo c),  

d)  neposkytne informace nebo dokumenty podle § 37 odst. 4 písm. d),  

e)  neidentifikuje hospodářské subjekty, které mu dodaly stanovený stavební výrobek, nebo kterým dodal 

stanovený stavební výrobek podle § 37 odst. 5, 

f)  nezajistí přístupnost dokumentů podle § 38 odst. 3, nebo 

g)  nesplní některé z opatření podle § 39. 
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 (2) Za přestupek lze uložit 

a) pokutu do 1 000 000 Kč pokud jde o přestupek podle odstavce 1 písm. d), e) nebo f), 

b) pokutu do 5 000 000 Kč pokud jde o přestupek podle odstavce 1 písm. a), b) nebo c), 

c) pokutu do 10 000 000 Kč pokud jde o přestupek podle odstavce 1 písm. g). 

§ 44 

Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob 

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

a)  užije neoprávněně označení CE, osvědčení anebo jiný dokument podle přímo použitelného předpisu, 

nebo osvědčení anebo jiný dokument podle přímo použitelného předpisu padělá nebo pozmění, 

b)  užije neoprávněně CZ prohlášení o vlastnostech, certifikát anebo jiný dokument podle tohoto zákona, 

nebo je padělá nebo pozmění, 

c) uvede nebo dodá stavební výrobek s označením CE na trh bez českého překladu prohlášení 

o vlastnostech, pokynů a bezpečnostních informací v rozporu s čl. 11 odst. 1, 13 odst. 2 a 14 odst. 2 přímo 

použitelného předpisu,  

d) v rozporu s § 5 odst. 1 vykonává činnosti subjektu pro technické posuzování stavebních výrobků 

s označením CE bez pověření Ministerstva, 

e)  v rozporu s § 7 odst. 1 uvede na trh nebo dodá stanovený stavební výrobek, jehož vlastnosti neodpovídají 

požadavkům pro návrh a použití do staveb v České republice, nebo nebylo pro něj vydáno CZ prohlášení 

o vlastnostech, nebo 

f) v rozporu s § 7 odst. 3 uvede nebo dodá na trh v České republice stanovený stavební výrobek bez CZ 

prohlášení o vlastnostech, nebo bez prohlášení distributora o vlastnostech, nebo bez pokynů výrobce 

a bezpečnostních informací,  

g) v rozporu s § 7 odst. 3 uvede nebo dodá na trh v České republice stanovený stavební výrobek bez 

českého překladu CZ prohlášení o vlastnostech, nebo bez prohlášení distributora o vlastnostech, nebo bez 

pokynů a bezpečnostních informací,  

h) v rozporu s § 18 vykonává činnosti CZ subjektu pro technické posuzování bez pověření, 

i)  nesplní uložené opatření podle § 37 odst. 4 písm. b) nebo c),  

j)  neposkytne informace nebo dokumenty podle § 37 odst. 4 písm. d),  

k)  neidentifikuje hospodářské subjekty, které mu dodaly stanovený stavební výrobek, nebo kterým dodal 

stanovený stavební výrobek podle § 37 odst. 5, 

l)  nezajistí přístupnost dokumentů podle § 38 odst. 3, 

m)  nesplní některé z opatření podle § 39, nebo 

n)  provede činnost vyhrazenou pro účely tohoto zákona autorizované osobě bez autorizace podle 

§ 30 odst. 1. 

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

a) vypracuje CZ prohlášení o vlastnostech v rozporu s § 9, 
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b) neuvede v průvodní dokumentaci adresu umístění kopie CZ prohlášení o vlastnostech zveřejněného na 

internetu podle § 9 odst. 4, 

c) neuchovává CZ prohlášení o vlastnostech podle § 9 odst. 5, 

d) nevydá nové CZ prohlášení o vlastnostech podle § 9 odst. 6, 

e) vypracuje CZ prohlášení o vlastnostech v rozporu s § 11 odst. 1 nebo 2, 

f) nepřipojí k CZ prohlášení o vlastnostech informace podle § 11 odst. 4, 

g) označí stanovený stavební výrobek označením SCZ v rozporu s § 12 nebo 13, 

h)  v rozporu s § 14 nevypracuje technickou dokumentaci,  

i) vypracuje technickou dokumentaci v rozporu s § 14 odst. 2 nebo 3, 

j) uvede na trh v České republice stanovené stavební výrobky v rozporu s § 21 odst. 1, 

k)  v rozporu s § 21 odst. 1 nezajistí posouzení stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků v souladu 

s určeným použitím a systémem nebo systémy posuzování vlastností, 

l) nevypracuje CZ prohlášení o vlastnostech podle § 21 odst. 2,  

m)  neuchovává dokumenty nebo nepřiloží pokyny nebo bezpečnostní informace podle § 21 odst. 2, 

o) nezavede systém řízení výroby nebo systém kontroly výrobků podle § 21 odst. 3, 

p) neprovede nebo nenechá provést zkoušky vzorků stanovených stavebních výrobků podle § 21 odst. 4, 

q) v rozporu s § 21 odst. 5 nezajistí, aby byl na stanoveném stavebním výrobku uveden typ, série, výrobní 

nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný identifikační prvek nebo údaj, umožňující jednoznačnou identifikaci 

výrobku, 

r) neuvede svoje jméno nebo ochrannou známku a kontaktní adresu podle § 21 odst. 6, 

s)  nepřijme opatření k uvedení stanoveného stavebního výrobku ve shodu s prohlášením o vlastnostech 

nebo jinými příslušnými požadavky nebo jej nestáhne z trhu nebo z oběhu podle § 22 odst. 1, nebo  

t)  neinformuje neprodleně Ministerstvo nebo orgán dozoru podle § 22 odst. 1, 

u) neposkytne informace a dokumentaci podle § 22 odst. 2, nebo 

v)  v rozporu s § 23 odst. 1 pověří zplnomocněného zástupce zpracováním technické dokumentace. 

 (3) CZ subjekt pro technické posuzování se dopustí přestupku tím, že 

a)  vypracuje CZ technické posouzení v rozporu s § 17,  

b)  neplní některou z povinností stanovenou v § 18 odst. 3, nebo 

c) neplní některou z povinností stanovenou přímo použitelným předpisem.  

 (4) Právnická nebo podnikající fyzická osoba jako zplnomocněný zástupce se dopustí přestupku 

tím, že 

a) neuchovává CZ prohlášení o vlastnostech a technickou dokumentaci podle § 23 odst. 2, nebo 

b) neposkytne informace a dokumentaci v českém jazyce nebo v dohodnutém jazyce podle § 23 odst. 3. 

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

a) v rozporu s § 24 odst. 1 uvede na trh v České republice stanovené stavební výrobky, které nejsou 

v souladu s tímto zákonem, 

b) v rozporu s § 24 odst. 2 před uvedením stanoveného stavebního výrobku na trh nezajistí, aby výrobce 
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1. provedl posouzení stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků v souladu se zamýšleným 

použitím a systémy posuzování vlastností, 

2. vypracoval technickou dokumentaci,  

3. vypracoval pokyny, nebo 

4. vydal CZ prohlášení o vlastnostech, 

c)  v rozporu s § 24 odst. 4 nezajistí,  

1. aby bylo ke stanovenému stavebnímu výrobky přiloženo CZ prohlášení o vlastnostech, nebo 

2. aby byly ke stanovenému stavebnímu výrobku přiloženy pokyny v českém jazyce, 

d) v rozporu s § 24 odst. 5 nezajistí, aby byl na stanoveném stavebním výrobku, na obalu nebo dokladu 

uveden typ, série, výrobní nebo sériové číslo nebo jakýkoliv jiný identifikační prvek nebo údaj umožňující 

jednoznačnou identifikaci výrobku, 

e) v rozporu s § 24 odst. 6 nezajistí, aby bylo na stanoveném stavebním výrobku, na obalu nebo dokladu 

uvedeno jméno výrobce nebo jeho ochranná známka a kontaktní adresa, 

f) neuvede na stanoveném stavebním výrobku, na obalu nebo dokladu svoje jméno nebo ochrannou 

známku a kontaktní adresu podle § 24 odst. 7, 

g) v rozporu s § 25 odst. 1 nezajistí, aby skladovací a přepravní podmínky neohrožovaly shodu vlastností 

výrobku s CZ prohlášením o vlastnostech, 

h) neprovede nebo nenechá provést zkoušky vzorků stanovených stavebních výrobků již uvedených nebo 

dodaných na trh podle § 25 odst. 2, 

i) nepřijme opatření k uvedení stanoveného stavebního výrobku ve shodu s prohlášením o vlastnostech 

nebo jinými příslušnými požadavky nebo jej nestáhne z trhu nebo z oběhu podle § 25 odst. 3, nebo  

j)  neinformuje Ministerstvo nebo orgán dozoru podle § 25 odst. 3, 

k) neuchovává kopii CZ prohlášení o vlastnostech podle § 25 odst. 4, nebo 

l) neposkytne informace a dokumentaci v českém jazyce nebo v dohodnutém jazyce podle § 25 odst. 5. 

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

a)  dodá na trh v České republice stanovený stavební výrobek, který je v rozporu s tímto zákonem, 

b) v rozporu s § 26 odst. 1 před dodáním stanoveného stavebního výrobku na trh v České republice 

nezajistí, aby ke stanovenému stavebnímu výrobku bylo přiloženo CZ prohlášení o vlastnostech, 

c) v rozporu s § 26 odst. 4 nepřipojí další informace, 

d) v rozporu s § 26 odst. 5 nepřijme opatření k uvedení stanoveného stavebního výrobku ve shodu 

s prohlášením o vlastnostech nebo jinými příslušnými požadavky nebo jej nestáhne z trhu nebo z oběhu, nebo  

e)  neinformuje Ministerstvo nebo orgán dozoru podle § 26 odst. 6, nebo 

f) neposkytne informace a dokumentaci v českém jazyce nebo v dohodnutém jazyce podle § 26 odst. 6. 

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

a) jako projektant v rozporu s § 36 odst. 1, 3 nebo 4 navrhne do stavby stavební výrobek, pro který nebylo 

vydáno prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení distributora o vlastnostech, a k porušení povinnosti nedošlo 
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v důsledku porušení povinností výrobce, dovozce, distributora či zplnomocněného zástupce podle tohoto 

zákona nebo podle jiných právních předpisů. 

b) jako zhotovitel stavby se dopustí přestupku tím, že v rozporu s § 36 odst. 1, 3 nebo 4 navrhne nebo 

použije do stavby stavební výrobek, pro který nebylo vydáno prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení 

distributora o vlastnostech, a k porušení k porušení povinnosti nedošlo v důsledku porušení povinnosti 

výrobce, dovozce, distributora, zplnomocněného zástupce či projektanta podle tohoto zákona nebo podle 

jiných právních předpisů. 

(8) Právnická nebo podnikající fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že jako výrobce, dovozce, 

distributor nebo zplnomocněný zástupce podle přímo použitelného předpisu nesplní některou z povinností 

podle přímo použitelného předpisu. 

§ 45 

 Autorizovaná osoba se dopustí přestupku tím, že  

a) nesplní některou z povinností podle § 31 odst. 4, § 33 nebo 34, nebo 

b) neuzavřela neprodleně smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu podle § 32 odst. 1. 

§ 46 

Za přestupek lze uložit pokutu do 

a) 25 000 000 Kč, pokud jde o přestupek podle § 44 odst. 1 písm. d), h) nebo n), 

b)  10 000 000 Kč, pokud jde o přestupek podle § 44 odst. 1 písm. a), b), e) až g), i), m), odst. 2 písm. j), 

k), o), s), odst. 3 písm. b), c), odst. 5 písm. a), b) bod 1., h), i), odst. 6 písm. a), b), odst. 8 nebo § 45 písm. a), 

nebo 

c) 3 000 000 Kč, pokud jde o přestupek podle § 44 odst. 7 písm. b), 

d) 1 000 000 Kč, pokud jde o přestupek podle § 44 odst. 1 písm. c), j, k), l), odst. 2 písm. a) až i), l), m), p) 

až r), t) až v), odst. 3 písm. a), odst. 4, odst. 5 písm. b) body 2. až 4., písm. c) až g), j) až l), odst. 6 písm. c), e), 

odst. 7 písm. a) nebo § 45 písm. b).  

§ 47 

Společná ustanovení k přestupkům 

(1) Přestupky podle § 44 odst. 1 písm. d) a h) a odst. 3 projednává Ministerstvo, přestupky podle § 

43 a § 44 odst. 1 písm. a) až c), e) až g), i) až m), odst. 2, 4 až 8 projednává orgán dozoru a přestupky podle § 

44 odst. 1 písm. n) a § 45 projednává Úřad. 

(2) Pokuty vybírá orgán, který je uložil. 
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HLAVA VI 

VÝKON VEŘEJNÉ SPRÁVY 

§ 48 

Ministerstvo, Česká obchodní inspekce, Úřad 

(1)  Ministerstvo  

a) pověřuje právnické osoby výkonem činností subjektu pro technické posuzování stavebních výrobků 

s označením CE a provádí kontrolu těchto subjektů, 

b)  pověřuje právnické osoby výkonem činností CZ subjektu pro technické posuzování stanovených 

stavebních výrobků a provádí kontrolu těchto subjektů, 

c)  zajišťuje činnosti kontaktního místa pro stavební výrobky, 

d) zveřejňuje na internetu doplňující informace, zejména konkrétní třídy, úrovně a popis vlastností 

stavebních výrobků, 

e)  ukládá sankce subjektům pro technické posuzování a CZ subjektům pro technické posuzování. 

(2) Česká obchodní inspekce vykonává činnosti orgánu dozoru včetně ukládání sankcí. 

(3) Úřad  

a) provádí oznamování a autorizace subjektů a jejich kontrolu,  

b) ukládá sankce autorizovaným osobám, 

c) navrhuje Ministerstvu k odsouhlasení určené stavební normy, 

d) provádí určování stavebních norem včetně zveřejnění jejich seznamu. 

HLAVA VII 

SPOLEČNÁ, ZMOCŇOVACÍ A PŘECHODNÁ USTANOVENÍ 

§ 49 

Ustanovení zákona, která se týkají vztahů k členským státům Evropské unie, se týkají též vztahů 

k Turecku, ke státům Evropského sdružení volného obchodu, které jsou smluvní stranou Dohody o Evropském 

hospodářském prostoru. 

§ 50 

 Ministerstvo vydá vyhlášku k provedení § 8 a 36 odst. 2. 

§ 51 

(1) Řízení o kontrole autorizované osoby k činnostem při posuzování shody stavebních výrobků 

a řízení o přestupku autorizované osoby k činnostem při posuzování shody stavebních výrobků, zahájená přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona.  

(2) Řízení podle § 18 a 18a zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona s výrobcem, dovozcem, distributorem stavebního výrobku, nebo zplnomocněným zástupcem, 
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zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se dokončí podle § 18 a 18a zákona č. 22/1997 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. Řízení o přestupku výrobce, dovozce, distributora 

stavebního výrobku, nebo s jejich zplnomocněným zástupcem, zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona, se dokončí podle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(3) Řízení o autorizaci k činnostem při posuzování shody stavebních výrobků, zahájená podle zákona 

č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se ke dni účinnosti tohoto zákona 

zastavují. 

(4) Rozhodnutí o autorizaci k činnostem při posuzování shody stavebních výrobků, vydaná podle 

zákona č. 22/1997 Sb. ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pozbývají platnosti dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona. 

(5) Řízení zahájená podle § 11c zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, se dokončí podle § 11c zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona. 

(6) Subjekty, které byly oznámeny Evropské komisi a ostatním členským státům Evropské unie podle 

§ 11c zákona č. 22/1997 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, a jsou oprávněny 

k příslušným činnostem podle 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, se považují za oznámené podle § 5 tohoto zákona. 

(7) Stavební výrobky, které byly uvedeny na trh v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 Sb., přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se považují za stanovené stavební výrobky, pokud splňují požadavky 

tohoto zákona.  

(8) Po dni nabytí účinnosti tohoto zákona může výrobce vypracovat CZ prohlášení o vlastnostech na 

základě dokumentů vydaných nebo pořízených při posuzování shody v souladu s nařízením vlády č. 163/2002 

Sb. přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona. 

§ 52 

Tento zákon byl oznámen postupem podle směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze 

dne 9. září 2015 o postupu při poskytování informací v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby 

informační společnosti. 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o technických požadavcích na výrobky 

§ 53 

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

ve znění zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 102/2001 Sb., zákona č. 205/2002 Sb., zákona č. 226/2003 Sb., 

zákona č. 277/2003 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 229/2006 Sb., zákona č. 481/2008 Sb., zákona č. 

281/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 34/2011 Sb., zákona č. 100/2013 
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Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 265/2017 Sb. a zákona 

č. …, se mění takto: 

1. V § 1 se odstavec 3 včetně poznámky pod čarou č. 10 zrušuje. 

2. V § 9 se slova „a u stavebních výrobků s označením CE posouzení a ověření stálosti jejich 

vlastností podle přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ zrušují. 

3. § 11c a § 11d se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 15 zrušují. 

4. V § 13 se odstavec 15 zrušuje. 

5. § 13c se zrušuje. 

6. V § 18 odst. 1 se slova „, zda jsou stavební výrobky s označením CE uváděny a dodávány na trh 

v souladu s přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky“ a slova „a přímo použitelným 

předpisem pro stavební výrobky,“ zrušují. 

7. V § 18 odst. 2 písm. a) se slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ zrušují. 

8. V § 18 se odstavce 4 a 5 včetně poznámky pod čarou č. 16 zrušují. 

9. V § 18a odst. 1 se slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ zrušují. 

10. V § 18a odst. 3 se slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ zrušují. 

11. V § 18b se odstavec 7 zrušuje. 

12. § 18c se včetně nadpisu zrušuje. 

13. V § 19 odst. 1 písm. a) se slova „anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ 

zrušují. 

14. V § 19a odst. 1 písm. a) se slova „anebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ 

a slova „nebo přímo použitelného předpisu pro stavební výrobky“ zrušují. 

15. V § 19a se odstavec 5 zrušuje.  

Dosavadní odstavec 6 se označuje jako odstavec 5. 

16. V § 19a odst. 5 písm. d) se slova „nebo 5“ zrušují. 

17. V § 19b odst. 1 se slova „až 5“ nahrazují slovy „a 4“. 

§ 54 

Zrušovací ustanovení 

Zrušují se: 

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

2. Nařízení vlády č. 312/2005 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

3. Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBKLBZVQ5)



 
 

   

34 

 

ČÁST TŘETÍ 

Změna stavebního zákona 

§ 55 

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 

68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 

Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona 

č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 

Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona 

č. 183/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb. a zákona č. 193/2017 Sb., se mění takto: 

1. V § 153 odstavec 2 zní:   

„(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 dalšími osobami oprávněnými plnit úkoly správního dozoru podle zvláštních právních 

předpisů4).“. 

2. Poznámka pod čarou č. 39 zní: 

„39) Zákon č. … Sb. o stavebních výrobcích a o jejich použití do staveb a o změně některých zákonů. 

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

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

89/106/EHS, v platném znění.“. 

ČÁST ČTVRTÁ 

Účinnost 

§ 56 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s výjimkou ustanovení § 18, 30, 31, 32 odst. 5, § 48 

odst. 1 písm. b) a odst. 3 písm. a), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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