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  XI. 

 

Teze návrhu vyhlášky č. …./2019 Sb., o skupinách stanovených stavebních 

výrobků 

k návrhu zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně 

některých zákonů 

 

 

Obsahem § 8 návrhu zákona je ustanovení, které zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu k vydání 

prováděcí vyhlášky. Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá spolu s návrhem zákona teze 

vyhlášky v tomto navrhovaném rozsahu: 

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

jen „posuzování stálosti vlastností“) 

Stanoveným stavebním výrobkem se rozumí stavební výrobek, který významným způsobem 

ovlivňuje vlastnosti stavby a je uveden v seznamu, který je přílohou vyhlášky o skupinách 

stanovených stavebních výrobků. Nejedná se o stavební výrobky s označením CE, na které se 

vztahuje nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované 

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen "přímo použitelný předpis"). 

Skupiny stanovených stavebních výrobků v příloze vyhlášky odpovídají skupinám výrobků 

podle přímo použitelného předpisu, kterým byly podřazeny formou podskupin aktuálně platné 

skupiny a položky podle členění v NV č. 163/2002 Sb., o technických požadavcích na vybrané 

stavební výrobky. 

Ke každé podskupině stanovených stavebních výrobků bude, s ohledem na jejich zamýšlené použití 

a závažnost případného negativního dopadu na splnění základních požadavků na stavby, určen 

požadovaný systém posuzování stálosti vlastností. 

Systémy posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků 

Vyhláškou bude definováno pět systémů: 

a) certifikace stálosti vlastností (Systém I+), 

b) certifikace stálosti vlastností bez zkoušek při dozoru (Systém I), 

c) certifikace systému řízení výroby (Systém II+), 

d) posouzení vlastností (Systém III), 

e) posouzení vlastností výrobcem (Systém IV)  

Nejpřísnějším systémem je systém I+ Certifikace stálosti vlastností, obdobně jako systém 1+ 

podle přímo použitelného předpisu. 

Podrobnosti k činnostem hospodářských subjektů a osob autorizovaných k činnostem podle tohoto 

zákona při posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků  
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V rámci jednotlivých systémů budou popsány požadované činnosti ze strany autorizovaných osob 

(zkušebny) a požadované činnosti ze strany výrobců. U systému IV není požadována žádná činnost 

autorizované osoby. 

Navržená vyhláška umožní, že autorizovaná osoba může se souhlasem zákazníka některé zkoušky 

zajistit subdodávkou. Pro subdodávku upřednostní autorizovaná osoba akreditovaný subjekt. 

Autorizovaná osoba nese plnou odpovědnost za činnosti provedené subdodavateli. 

Poskytování CZ prohlášení o vlastnostech a prohlášení distributora o vlastnostech formou zveřejnění 

na internetu 

Pravidla pro poskytování CZ prohlášení o vlastnostech formou zveřejnění na internetu budou 

navržena obdobně jako v nařízení komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014, o podmínkách 

týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce. 

Internetová stránka musí být přístupná zdarma. Musí být zajištěno, že elektronická forma 

CZ prohlášení o vlastnostech je pro konkrétní výrobek snadno identifikovatelná prostřednictvím 

jednoznačného identifikačního kódu. Výrobce musí zajistit, aby se obsah CZ prohlášení 

o vlastnostech po zveřejnění na webu již nezměnil. Obdobná pravidla budou stanovena pro zveřejnění 

prohlášení distributora o vlastnostech. 

Vzory prohlášení budou zveřejněny na webových stránkách MPO. 
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Příklad přiřazení podskupin stanovených stavebních výrobků podle NV č. 163/2002 Sb. 

pod skupiny stavebních výrobků dle přímo použitelného předpisu 

 

Číslo  Skupina výrobků  POSV 

01 Prefabrikované výrobky z obyčejného/lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu    

0101  Prefabrikované výrobky z obyčejného / lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro 

nekonstrukční nebo lehké konstrukční použití odpovídající aplikacím, které nejsou v případě 

selhání považovány za příčinu zřícení stavby nebo její části, jejího nepřípustného přetvoření nebo 

zranění osob (např. ohrazení, oplocení, telekomunikační spojovací skříně, obkladové prvky, 

odvodňovací žlaby a další prvky pro odvodnění)  

IV  

0102  Prefabrikované výrobky z obyčejného / lehkého betonu a autoklávovaného pórobetonu pro 

konstrukční použití. (např. předpjaté dutinové stropní prvky, sloupy a stožáry, základové piloty, 

bednicí desky, příhradové nosníky, nosníkové / tvárnicové stropní dílce a prvky, desky žebrových 

stropů, lineární konstrukční prvky (nosníky a sloupy), prvky nosných stěn, prvky opěrných zdí, 

střešní prvky, sila, schodiště, prvky pro mosty, lávky a propustky, tramvajové panely, nástupištní 

prefabrikáty, pražce)  

II+  

02 Dveře, okna, okenice, vrata a příslušné stavební kování    

0201  Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro dělení na požární/kouřové úseky a na 

únikových cestách 

I+  

0202  Okna, dveře a vrata (s příslušným kováním a bez něho) pro použití, na která se vztahují další 

specifické požadavky, zejména ochrana proti hluku a tepelná ochrana, těsnost a bezpečnost při 

užívání  

III  

0203 Stavební kování pro dveře a vrata pro dělení na požární / kouřové úseky a na únikových cestách  I  

0204  Uzávěry/okenice a rolety (s příslušným kováním nebo bez něho) vnější použití  IV  

 03 Fólie, včetně litých a sestav (hydroizolační nebo parotěsné)    

0301  Hydroizolace střech  

a) hydroizolační a parotěsné pásy a fólie, na které se vztahují požadavky reakce na oheň s 

předepsanou úrovní  

 

A11,A21, B1, C1 I 

A12, A22, B2, C2, D, E III 

(A1 až E)3, F IV 

b) hydroizolační a parotěsné vrstvy a sestavy, včetně tekutých, na které se vztahují požadavky 

reakce na oheň s předepsanou úrovní 

 

A11, A21, B1, C1 I 

A12, A22, B2, C2, D, E III 

(A1 až E)3, F IV 

c) hydroizolační a parotěsné pásy a fólie, hydroizolační a parotěsné vrstvy a sestavy, včetně 

tekutých pro použití, na která se vztahují požadavky z hlediska tříd namáhání střech při šíření 

požáru střešním pláštěm 
 

- výrobky vyžadující zkoušení III 
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            XI. 

Teze návrhu vyhlášky č. …. / 2019 Sb., o seznamu vlastností stavebních výrobků  

k návrhu zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb a o změně 

některých zákonů 

 

 

Obsahem § 36 odst. 2 návrhu zákona je ustanovení, které zmocňuje Ministerstvo průmyslu a obchodu 

k vydání prováděcí vyhlášky. Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá, spolu s návrhem zákona, 

teze vyhlášky o seznamu vlastností stavebních výrobků v tomto navrhovaném rozsahu: 

V seznamu jsou uvedeny vlastnosti stavebních výrobků, které jsou významné z hlediska ochrany 

veřejného zájmu, zejména ochrany spotřebitele (uživatele staveb) a způsobilosti stavby pro navržený 

účel a zaručují, že výrobek s těmito vlastnostmi neovlivní negativně splnění základních požadavků 

na stavbu, za předpokladu, že je stavba správně provedena, udržována a provozována. 

Pro účely vyhlášky se rozumí základními charakteristikami stavebního výrobku základní 

charakteristiky podle přímo použitelného předpisu a vlastnosti, které mohou ovlivnit splnění 

základních požadavků na stavbu.  Doplňkové vlastnosti, konkrétní úrovně a třídy, odkazy na zkušební 

normy aj. podrobnosti budou k dispozici internetu, a to prostřednictvím databáze datového standardu 

stavby.  

Seznam bude rozdělen na dvě části, a to pro výrobky s označením CE a pro stanovené stavební 

výrobky podle vyhlášky o skupinách stanovených stavebních výrobků.  

Seznam vlastností stavebních výrobků s označením CE 

Stavebním výrobkem s označením CE se rozumí stavební výrobek, na který se vztahuje nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky 

pro uvádění stavebních výrobků na trh (dále jen "přímo použitelný předpis"). 

Vlastnosti jsou specifikovány v souladu s principem rozdělení kompetencí mezi EK, která stanovuje 

požadavky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh a členské státy, které nesou 

odpovědnost za stanovení požadavků pro návrh a použití stavebních výrobků do staveb na svém 

území, viz čl. 8 odst. 4 přímo použitelného předpisu, který umožňuje členským státům stanovit s 

ohledem na harmonizační rámec vlastnosti výrobků požadované konkrétním členským státem 

zejména s ohledem na rozdílné zeměpisné nebo klimatické podmínky a úroveň ochrany zdraví a 

životního prostředí. 

Seznam vlastností stavebního výrobku s označením CE bude v následujícím rozsahu: 

- číslo skupiny výrobků podle přímo použitelného předpisu; 

- název stavebního výrobku; 

- zamýšlené/určené použití výrobku;  
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- označení harmonizované technické specifikace stanovující vlastnosti stavebního výrobku, 

které mohou ovlivnit splnění základních požadavků na stavby (mandátové vlastnosti uvedené 

v příloze ZA harmonizované normě) včetně uvedení roku vydání; 

- základní charakteristiky požadované pro návrh a použití výrobků do staveb v České republice; 

- poznámka (podstatná z hlediska použití základní charakteristiky, pro přesnější vymezení 

použití). 

Seznam vlastností stanovených stavebních výrobků 

Stanoveným stavebním výrobkem stavební výrobek se rozumí neharmonizovaný stavební výrobek 

(bez označení CE), který významným způsobem ovlivňuje vlastnosti stavby a je uveden v seznamu 

ve vyhlášce o skupinách stanovených stavebních výrobků. 

Seznam vlastností stanoveného stavebního výrobku bude v následujícím rozsahu: 

- číslo skupiny výrobků podle seznamu ve vyhlášce o skupinách stanovených stavebních 

výrobků; 

- číslo podskupiny výrobků podle seznamu ve vyhlášce o skupinách stanovených stavebních 

výrobků; 

- název stavebního výrobku; 

- zamýšlené / určené použití výrobku; 

- označení technické specifikace stanovující vlastnosti stavebního výrobku, které mohou 

ovlivnit splnění základních požadavků na stavby (určená stavební norma, evropský dokument 

pro technické posuzování); 

- základní charakteristiky požadované pro návrh a použití do staveb v České republice; 

- poznámka (podstatná z hlediska použití základní charakteristiky, pro přesnější vymezení 

použití). 
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Příklad vlastností stavebních výrobků s označením CE (pro skupinu č. 24 Kamenivo):  

Skupina 

  

Název 

výrobku 

Zamýšlené / 

určené 

použití 

Technická 

specifikace 

Základní charakteristiky Poznámky 

24 Kamenivo 

   Kamenivo do betonu 

  Filery, získané 

úpravou 

přírodního, 

umělého nebo 

recyklovaného 

materiálu a 

směsi těchto 

kameniv 

příprava 

betonu pro 

pozemní 

stavby, 

pozemní 

komunikace 

a jiné 

inženýrské 

stavby 

ČSN EN 

12620+A1:200

8 

Jemnost/velikost zrn a 

objemová hmotnost 

  

Složky/obsah   

Čistota   

Objemová stálost   

Nebezpečné látky   

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Kamenivo, 

získané 

úpravou 

přírodního, 

umělého nebo 

recyklovaného 

materiálu a 

směsi těchto 

kameniv 

příprava 

betonu pro 

pozemní 

stavby, 

pozemní 

komunikace 

a jiné 

inženýrské 

stavby 

ČSN EN 

12620+A1:200

8 

Tvar zrn, frakce a 

objemová hmotnost 

  

Čistota   

Odolnost proti drcení   

Odolnost proti 

otěru/ohladitelnosti/obrus

u 

  

Složky/obsah   

Objemová stálost   

Nasákavost vodou   

Nebezpečné látky   

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

   Kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové vrstvy pozemních komunikací, letištních a jiných dopravních 

ploch 

  Filer získaný 

zpracováním 

přírodních, 

umělých nebo 

recyklovaných 

materiálů 

Kamenivo 

pro asfaltové 

směsi a 

povrchové 

vrstvy 

pozemních 

komunikací, 

letištních a 

jiných 

dopravních 

ploch 

ČSN EN 

13043:2004 

Jemnost, měrná hmotnost 

a objemová hmotnost 

  

Ztužujicí vlastnosti   

Rozpustnost ve vodě a 

citlivost na vodu 

  

Čistota   

Poréznost/mezerovitost   

ztráta žíháním (jen pro 

popílek) 

  

Nebezpečné látky   

Odolnost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Kamenivo 

získané 

zpracováním 

přírodních, 

umělých nebo 

recyklovaných 

materiálů 

Kamenivo 

pro asfaltové 

směsi a 

povrchové 

vrstvy 

pozemních 

komunikací, 

letištních a 

jiných 

dopravních 

ploch 

ČSN EN 

13043:2004 

tvar zrn, velikost a 

objemová hmotnost 

Označení (d/D) 

Tvar zrn, frakce a 

objemová hmotnost 

  

Čistota   

Procento drcených zrn   

Odolnost proti drcení   

Odolnost proti 

otěru/ohladitelnosti/obrus

u 

  

Odolnost vůči tepelným 

šokům 

  

Objemová stálost   

složení/obsah   
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Nebezpečné látky   

Odolnost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Trvanlivost vůči 

povětrnosti 

  

Odolnost kameniva proti 

obrusu pneumatikami s 

hroty 

  

   Kamenivo pro kolejové lože 

  Kamenivo 

získané 

úpravou 

přírodního, 

umělého nebo 

recyklací 

drceného 

nestmeleného 

kameniva 

Kamenivo 

pro kolejové 

lože pro 

použití na 

stavbu 

železniční 

tratě 

ČSN EN 

13450:2004 

Tvar zrn, frakce a 

objemová hmotnost 

  

Odolnost proti drcení   

Odolnost proti 

otěru/ohladitelnosti/obrus

u 

  

Čistota   

Nebezpečné látky   

Odolnost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Odolnost proti zvětrávání   

   Kamenivo pro malty 

  Filery, získané 

úpravou 

přírodního, 

umělého nebo 

recyklovaného 

materiálu a 

směsi těchto 

kameniv 

Kamenivo 

pro malty pro 

pozemní 

stavby, 

pozemní 

komunikace 

a inženýrské 

stavby 

ČSN EN 

13139:2004 

Jemnost, frakce a 

objemová hmotnost 

Označení d/D 

Složky/obsah   

Čistota   

ztráta žíháním (jen pto 

popílek a umělé 

kamenivo) 

  

Nebezpečné látky   

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Kamenivo, 

získané 

úpravou 

přírodního, 

umělého nebo 

recyklovaného 

materiálu 

Kamenivo 

pro malty pro 

pozemní 

stavby, 

pozemní 

komunikace 

a inženýrské 

stavby 

ČSN EN 

13139:2004 

Tvar zrn, frakce a 

objemová hmotnost 

Označení d/D 

Čistota   

Složky/obsah   

Objemová stálost (jen pro 

umělé kamenivo) 

  

Nasákavost vodou   

Nebezpečné látky   

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Trvanlivost proti 

alkalicko-křemičité 

reakci 

  

   Kamenivo pro nestmelené směsi a směsi stmelené hydraulickými pojivy pro inženýrské stavby a pozemní 

komunikace 

  Kamenivo, 

získané 

úpravou 

přírodního, 

umělého nebo 

recyklovaného 

materiálu 

Kamenivo 

pro 

nestmelené 

směsi a směsi 

stmelené 

hydraulickým

i pojivy pro 

inženýrské 

ČSN EN 

13242+A1:200

8 

Tvar zrn, frakce a 

objemová hmotnost 

Označení (d/D) 

Čistota   

Procento drcených zrn   

Odolnost proti drcení   

Objemová stálost   

Nasákavost vodou   

Složky/obsah   
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stavby a 

pozemní 

komunikace 

Odolnost proti 

otěru/ohladitelnosti/obrus

u 

  

Nebezpečné látky   

Trvanlivost vůči 

povětrnosti 

  

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

   Kámen pro vodní stavby 

  kamenivo 

získané 

úpravou 

přírodního, 

umělého a 

recyklovaného 

materiálu a 

směsi těchto 

kameniv 

ochrana 

vodních 

staveb a 

regulační 

stavby 

ČSN EN 

13383-1:2004 

Tvar zrn, zrnění a 

objemová hmotnost zrn 

  

Odolnost proti porušení   

Odolnost proti 

otěru/ohladitelnosti/obrus

u 

  

uvolňování nebezpečných 

látek 

  

Trvanlivost vůči 

zvětrávání 

  

trvanlivost vůči 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Trvanlivost vůči 

krystalizaci solí 

  

trvanlivost vůči 

„rozpadavosti“ 

(Sonnenbrand) čediče 

  

   Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty 

  Filer jako 

pórovité 

kamenivo, 

získané 

úpravou 

přírodního, 

umělého nebo 

recyklovaného 

materiálu a 

směsi těchto 

kameniv pro 

použití do 

betonu, malty 

a injektážní 

malty 

pro pozemní 

stavby, 

pozemní 

komunikace 

a inženýrské 

stavby a 

výroba 

betonových 

dílců 

ČSN EN 

13055-1:2004 

Jemnost/velikost zrn   

Sypná hmotnost   

Složky/obsah   

Čistota   

objemová stálost % ztráty hmotnosti 

Pokud se požaduje 

odolnost proti 

rozpadu musí se 

stanovit podle přílohy 

B a výsledek se musí 

deklarovat. Tato 

zkouška je vhodná 

pro kamenivo se 

sypnou objemovou 

hmotností větší než 

150 kg/m3 

(0,15 Mg/m3). 

ztráta žíháním (jen pro 

popílek a umělé 

kamenivo) 

  

Nebezpečné látky   

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Pórovité 

kamenivo, 

získané 

úpravou 

přírodního, 

umělého nebo 

pro pozemní 

stavby, 

pozemní 

komunikace 

a inženýrské 

stavby a 

ČSN EN 

13055-1:2004 

Tvar zrn   

Velikost zrn   

Sypná hmotnost   

Procentní podíl drcených 

zrn 

  

Čistota   
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recyklovaného 

materiálu a 

směsi těchto 

kameniv pro 

použití do 

betonu, malty 

a injektážní 

malty 

výroba 

betonových 

dílců 

Odolnost proti drcení   

Složky/obsah   

objemová stálost % ztráty hmotnosti 

Pokud se požaduje 

odolnost proti 

rozpadu musí se 

stanovit podle přílohy 

B a výsledek se musí 

deklarovat. Tato 

zkouška je vhodná 

pro kamenivo se 

sypnou objemovou 

hmotností větší než 

150 kg/m3 

(0,15 Mg/m3). 

nasákavost vodou Deklarovaná hodnota 

Nebezpečné látky   

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Trvanlivost proti 

alkalicko-křemičité 

reakci 

Pokud je požadováno 

zjištění alkalicko-

křemičité reakce, 

musí se posoudit 

podle předpisů 

platných v 

místěpoužití 

pórovitého kameniva 

a výsledky se musí 

deklarovat. 

   Pórovité kamenivo pro asfaltové směsi a povrchové úpravy a pro nestmelené a stmelené aplikace 

  Filer z 

pórovitého 

kameniva 

pro asfaltové 

směsi a 

povrchové 

úpravy 

ČSN EN 

13055-2:2006 

Sypná hmotnost   

Velikost zrn   

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Porosita/objem pórů   

Stabilizační vlastnosti   

Rozpustnost ve vodě   

ztráta žíháním (jen pro 

popílek) 

  

Nebezpečné látky   

Čistota   

Uvolnění nebezpečných 

látek 

  

Pórovité 

kamenivo pro 

asfaltové 

směsi a 

povrchové 

úpravy a pro 

nestmelené a 

stmelené 

aplikace 

pro asfaltové 

směsi a 

povrchové 

úpravy 

ČSN EN 

13055-2:2006 

Sypná hmotnost   

Velikost zrn   

Tvar zrn   

Odolnost proti drcení   

Procentní podíl drcených 

zrn 

  

Odolnost proti rozpadu   

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

odolnost proti tepelnému 

šoku 

  

Přilnavost k asfaltovému 

pojivu 
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Odolnost proti 

drcení/obrusu/ohladitelno

st 

  

Složky/obsah   

Nebezpečné látky   

Uvolnění nebezpečných 

látek 

  

pro 

nestmelené a 

hydraulicky 

stmelené 

aplikace 

Sypná hmotnost   

Velikost zrn   

Tvar zrn   

Nasákavost 

vodou/vzlínavost 

  

Odolnost proti drcení   

Procentní podíl drcených 

zrn 

  

Odolnost proti rozpadu   

Trvanlivost proti 

zmrazování a 

rozmrazování 

  

Složky/obsah   

Čistota   

Uvolnění nebezpečných 

látek 

  

Nebezpečné látky   

 

Příklad vlastností stanovených stavebních výrobků (pro skupinu č. 24 Kamenivo):  

Skupina Podskupina Název výrobku Zamýšlené / 

určené 

použití 

Technická 

specifikace 

Základní charakteristiky Poznámky 

24 Kamenivo 

  2401 Kamenivo pro drážní stavby 

  Kamenivo pro 

konstrukční 

vrstvy tělesa 

železničního 

spodku 

Kamenivo 

pro 

konstrukční 

vrstvy tělesa 

železničního 

spodku 

 
Zrnitost   

Jemné částice   

Zkouška ztrátou sušením   

Zkouška methylenovou 

modří 

  

Podíl drcených zrn   

Cizorodé částice   

Odolnost proti drcení   

Nasákavost vodou   

Trvanlivost síranem sodným   

Odolnost proti zmrazování a 

rozmrazování 

  

objemová hmotnost   

Sypná hmotnost volně 

sypaného a setřeseného 

kameniva 

  

Mezerovitost volně 

sypaného a setřeseného 

kameniva 

  

Složky/obsah   

Obsah chloridů   

Potencionální přítomnost 

humusu 

  

Petrografický rozbor   

Nebezpečné látky   
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