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            VIII. 

Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES 
 

Návrh zákona o stavebních výrobcích a 

jejich použití do staveb 
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 

765/2008, ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví 

požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se 

uvádění výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení 

(EHS) č. 339/93 (Text s významem pro EHP) 

 

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 

Ustanov

ení 

(část, §, 

odst., 

písm. 

apod.) 

Obsah Celex č. 

 

Ustanovení   

(čl., odst., písm., bod, apod.) 

§ 4 odst. 1 § 4 

(1)  Uvádění a dodávání stavebních 

výrobků s označením CE na trh 

upravuje přímo použitelný předpis. 

32011R0305 

 

Článek 1 

Předmět 

Toto nařízení stanoví podmínky pro uvádění a 

dodávání stavebních výrobků na trh stanovením 

harmonizovaných pravidel pro vyjádření vlastností 

stavebních výrobků  

ve vztahu k jejich základním charakteristikám a pro 

používání označení CE u těchto výrobků. 

Článek 8 

Obecné zásady a použití označení CE 
4. Členský stát na svém území nebo v rámci své 

pravomoci nezakáže ani nebrání dodávání na trh nebo 

používání stavebních výrobků, které nesou označení 

CE, pokud vlastnosti uvedené v prohlášení 

odpovídají požadavkům pro toto použití v členském 

státě.  

5. Členské státy zajistí, aby předpisy nebo podmínky 

stanovené veřejnými nebo soukromými subjekty, 

které působí jako podnik veřejného práva nebo jako 

veřejný orgán na základě monopolního postavení nebo 

s veřejným zmocněním, nebránily používání 

stavebních výrobků nesoucích označení CE, pokud 

vlastnosti uvedené v prohlášení odpovídají 

požadavkům pro jejich 

použití v členském státě. 

§ 4 odst. 2 (2)  Odkazuje-li přímo použitelný 

předpis3) na jazyk určený nebo 

požadovaný členským státem, je tímto 

jazykem v České republice český 

jazyk. 

 

___ 

32011R0305 

 

Článek 7 

Poskytování prohlášení o vlastnostech 

4. Prohlášení o vlastnostech se poskytuje v jazyce 

nebo v jazycích požadovaných členským státem, v 

němž je výrobek dodáván na trh. 

Článek 11 

Povinnosti výrobců 

6. Výrobci při dodávání stavebního výrobku na trh 

zajistí, aby byly k výrobku připojeny pokyny 

a bezpečnostní informace v jazyce určeném dotčeným 

členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí. 
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3) Čl. 7 odst. 4 nařízení Evropského 

parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 

 

Článek 13 

Povinnosti dovozců 

4. Dovozci při dodávání stavebního výrobku na trh 

zajistí, aby byly k výrobku přiloženy pokyny a 

informace o bezpečnosti výrobku v jazyce určeném 

členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí. 

Článek 14 

Povinnosti distributorů 

2. Před dodáním stavebního výrobku na trh distributoři 

zajistí, aby výrobek nesl, je-li vyžadováno, označení 

CE a byly k němu připojeny dokumenty požadované 

tímto nařízením a pokyny a informace o bezpečnosti 

výrobku v jazyce určeném dotčeným členským 

státem, kterému uživatelé snadno rozumějí. Dále 

distributoři zajistí, aby výrobce i dovozce splnili 

požadavky stanovené v čl. 11 odst. 4 a 5 a v čl. 13 odst. 

3. 

§ 5 § 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 

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. 

 

32011R0305 

 

Článek 29 

Určení, kontrola a hodnocení subjektů pro 

technické posuzování 
1. Členské státy mohou určit subjekty pro technické 

posuzování na svých územích, zejména pro jednu 

nebo několik skupin výrobků uvedených v tabulce 1 

přílohy IV.  

Členské státy, které určily subjekt pro technické 

posuzování oznámí ostatním členským státům a 

Komisi název a adresu takového subjektu pro 

technické posuzování a skupinu výrobků, pro kterou 

byl subjekt pro technické posuzování určen.  

2. Komise zveřejní elektronickými prostředky seznam 

subjektů pro technické posuzování, ve kterém budou 

uvedeny skupiny výrobků, pro které jsou subjekty pro 

technické posuzování určeny, přičemž se vynasnaží 

dosáhnout nejvyšší možné míry transparentnosti.  

Komise zveřejní každou aktualizaci tohoto seznamu.  

3. Členské státy kontrolují činnosti a způsobilost 

subjektů pro technické posuzování, které určily, a 

vyhodnocují je ve vztahu k příslušným požadavkům 

stanoveným v tabulce 2 přílohy IV.  

Členské státy informují Komisi o svých vnitrostátních 

postupech pro určení subjektů pro technické 

posuzování, o kontrole jejich činnosti, způsobilosti a o 

veškerých změnách těchto informací.  

4. Komise přijme po konzultaci Stálého výboru pro 

stavebnictví pokyny pro provádění hodnocení 

subjektů pro technické posuzování. 

 

Článek 30 

Požadavky na subjekty pro technické posuzování 

1. Subjekt pro technické posuzování provádí 

posuzování a vydává evropské technické posouzení 

pro skupinu výrobků, pro kterou byl určen. 

Subjekt pro technické posuzování musí v rozsahu 

svého určení splňovat požadavky stanovené v tabulce 

2 přílohy IV. 

2. Subjekt pro technické posuzování zveřejní svou 

organizační strukturu a jména členů svých vnitřních 

rozhodovacích orgánů.  

3. Nesplňuje-li již subjekt pro technické posuzování 

požadavky uvedené v odstavci 1, členský stát zruší 

určení tohoto subjektu pro technické posuzování pro 
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příslušnou skupinu výrobků a informuje o tom Komisi 

a jiné členské státy. 

§ 6 § 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). 

___ 

4) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování 

shody stanovených výrobků při jejich 

dodávání na trh, ve znění pozdějších 

předpisů. 

32011R0305 

 
KAPITOLA VII 

OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ 

SUBJEKTY 
Článek 39 

Oznámení 

Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským 

státům subjekty oprávněné provádět úkoly třetích 

stran v postupu posuzování a ověřování stálosti 

vlastností podle tohoto nařízení (dále jen „oznámené 

subjekty“). 

Článek 40 

Oznamující orgány 
1. Členské státy určí oznamující orgán 

odpovědný za vytvoření a provádění nezbytných 

postupů posuzování a oznamování subjektů s 

oprávněním provádět úkoly třetích stran v postupu 

posuzování a ověřování stálosti vlastností pro účely 

tohoto nařízení a za kontrolu oznámených subjektů, 

včetně souladu s článkem 43. … 

 

 

Článek 42 

Informační povinnost členských států 
Členské státy informují Komisi o svých vnitrostátních 

postupech posuzování a oznamování subjektů, které 

jsou oprávněny plnit úkoly třetích stran v postupu 

posuzování a ověřování stálosti vlastností, a pro 

kontrolu oznámených subjektů a o změnách těchto 

postupů. Komise tyto informace zveřejní. 
 

Článek 43  

Požadavky týkající se oznámených subjektů 

1. Pro účely oznamování musí oznámený subjekt 

splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11.  

2. Oznámený subjekt se zřizuje podle vnitrostátních 

právních předpisů a musí mít právní subjektivitu.  

3. Oznámený subjekt musí být třetí stranou nezávislou 

na organizaci nebo stavebním výrobku, který 

posuzuje.  

Za takovýto subjekt může být považován subjekt 

patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu 

sdružení zastupujícímu podniky, jež se podílejí na 

navrhování, výrobě, dodávání, montáži, používání 

nebo údržbě stavebních výrobků, které tento subjekt 

posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a 

neexistence jakéhokoli střetu zájmů… 

Článek 48 

Postup oznamování 
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty, 

které splňují požadavky stanovené v článku 43. 
§ 28, 

odst.1, 2 

Hlava IV 

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 

32011R0305 

 

Článek 10 

Kontaktní místa pro stavební výrobky 
1. Členské státy určí kontaktní místa pro stavební 

výrobky podle článku 9 nařízení (ES) č. 764/2008.  

2. Články 10 a 11 nařízení (ES) č. 764/2008 se použijí 

na kontaktní místa pro stavební výrobky.  

3. Pokud jde o úkoly vymezené v čl. 10 odst. 1 nařízení 

(ES) č. 764/2008, každý členský stát zajistí, aby 

kontaktní místa pro stavební výrobky na jeho území 

poskytovala pomocí transparentních a snadno 
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kontaktní místo podle čl. 10 přímo 

použitelného předpisu. 

srozumitelných formulací informace o ustanoveních, 

která mají za cíl splnění základních požadavků na 

stavby vztahujících se na zamýšlené použití každého 

stavebního výrobku, jak je stanoveno v čl. 6 odst. 3 

písm. e) tohoto nařízení.  

4. Kontaktní místa pro stavební výrobky musí být 

schopna plnit své úkoly tak, aby nedocházelo ke střetu 

zájmů, zejména pokud jde o postupy získávání 

označení CE. 

§ 37 odst. 

3 
 

 

 

 

 

(3) Orgán dozoru vykonává 

působnost vnitrostátního orgánu 

podle čl. 11 odst. 7, čl. 13 odst. 7 

a čl. 14 odst. 4 přímo použitelného 

předpisu. 

 

32011R0305 KAPITOLA VIII 

DOZOR NAD TRHEM A OCHRANNÉ POSTUPY 

Článek 56 

Postup na vnitrostátní úrovni při nakládání se 

stavebními výrobky představujícími riziko 

1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského 

státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 

765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody 

domnívat se, že stavební výrobek, na nějž se vztahuje 

harmonizovaná norma nebo pro nějž bylo vydáno 

evropské technické posouzení, nesplňuje vlastnosti 

uvedené v prohlášení a představuje riziko pro splnění 

základních požadavků na stavby, na něž se vztahuje 

toto nařízení, provedou hodnocení toho, zda dotčený 

výrobek splňuje všechny příslušné požadavky 

stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské 

subjekty spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru 

nad trhem. 

 

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad 

trhem zjistí, že stavební výrobek nesplňuje požadavky 

stanovené tímto nařízením, požádají neprodleně 

příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna 

vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku do 

souladu s těmito požadavky, zejména s vlastnostmi 

uvedenými v prohlášení, nebo aby výrobek stáhnul z 

trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může stanovit 

a která je přiměřená povaze rizika. … 

 
§ 41 odst. 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(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 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. 

32011R0305 KAPITOLA VIII 

DOZOR NAD TRHEM A OCHRANNÉ POSTUPY 

Článek 56 

Postup na vnitrostátní úrovni při nakládání se 

stavebními výrobky představujícími riziko 
1. Pokud orgány dozoru nad trhem jednoho členského 

státu přijaly opatření podle článku 20 nařízení (ES) č. 

765/2008 nebo pokud mají dostatečné důvody 

domnívat se, že stavební výrobek, na nějž se vztahuje 

harmonizovaná norma nebo pro nějž bylo vydáno 

evropské technické posouzení, nesplňuje vlastnosti 

uvedené v prohlášení a představuje riziko pro splnění 

základních požadavků na stavby, na něž se vztahuje 

toto nařízení, provedou hodnocení toho, zda dotčený 

výrobek splňuje všechny příslušné požadavky 

stanovené tímto nařízením. Příslušné hospodářské 

subjekty spolupracují v nezbytné míře s orgány dozoru 

nad trhem.  

Pokud v průběhu tohoto hodnocení orgány dozoru nad 

trhem zjistí, že stavební výrobek nesplňuje požadavky 

stanovené tímto nařízením, požádají neprodleně 

příslušný hospodářský subjekt, aby přijal všechna 

vhodná nápravná opatření k uvedení výrobku do 

souladu s těmito požadavky, zejména s vlastnostmi 
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uvedenými v prohlášení, nebo aby výrobek stáhnul z 

trhu nebo z oběhu ve lhůtě, kterou může stanovit a 

která je přiměřená povaze rizika.  

Orgány dozoru nad trhem odpovídajícím způsobem 

informují oznámený subjekt, pokud je tento subjekt 

nějak dotčen.  

Na opatření uvedená ve druhém pododstavci tohoto 
odstavce se použije článek 21 nařízení (ES) č. 

765/2008.  

2. Domnívají-li se orgány dozoru nad trhem, že se 

nesoulad neomezuje pouze na území jejich členského 

státu, informují Komisi a ostatní členské státy o 

výsledcích hodnocení a opatřeních, která měl 

hospodářský subjekt na jejich žádost přijmout.  

3. Hospodářský subjekt zajistí, aby byla přijata 

všechna vhodná nápravná opatření u všech dotčených 

stavebních výrobků, které dodával na trh v celé Unii.  

4. Pokud příslušný hospodářský subjekt ve lhůtě 

uvedené v odst. 1 druhém pododstavci nepřijme 

přiměřená nápravná opatření, přijmou orgány dozoru 

nad trhem všechna vhodná prozatímní opatření mající 

za cíl zakázat nebo omezit dodávání stavebního 

výrobku na trh daného členského státu, nebo jej 

stáhnout z trhu nebo oběhu.  

Orgány dozoru o takových opatřeních neprodleně 

informují Komisi a ostatní členské státy.  

5. Součástí informací uvedených v odstavci 4 jsou 

všechny dostupné podrobnosti, zejména údaje 

nezbytné pro identifikaci nevyhovujícího stavebního 

výrobku, údaje o původu stavebního výrobku, povaze 

údajného nesouladu a souvisejícího rizika, povaze a 

době trvání opatření přijatých na vnitrostátní úrovni, 

jakož i argumenty příslušného hospodářského 

subjektu. Orgány dozoru nad trhem zejména uvedou, 

zda je důvodem nesouladu některý z těchto 

nedostatků:  

a) výrobek nesplňuje vlastnosti uvedené v prohlášení 

nebo požadavky týkající se plnění základních 

požadavků na stavbu stanovené tímto nařízením;  

b) nedostatky v harmonizovaných technických 

specifikacích nebo ve specifické technické 

dokumentaci.  

6. Členské státy jiné než členský stát, který zahájil 

tento postup, neprodleně informují Komisi a ostatní 

členské státy o veškerých přijatých opatřeních a o 

všech doplňujících informacích, které mají k 

dispozici, o nesouladu dotčeného stavebního 

výrobku, a v případě nesouhlasu s oznámenými 

vnitro- státními opatřeními o svých námitkách. 

7. Pokud do patnácti pracovních dnů od přijetí 

informací uvedených v odstavci 4 nevznese žádný 

členský stát ani Komise námitku, pokud jde o 

prozatímní opatření, která členský stát přijal v 

souvislosti s dotčeným stavebním výrobkem, považují 

se tato opatření za oprávněná.  

8. Členské státy zajistí, aby byla v souvislosti s 

dotčeným stavebním výrobkem neprodleně přijata 

vhodná omezující opatření, jako je stažení daného 

výrobku z jejich trhů. 

§ 43 odst. 

1 písm. c) 

 

c)  nesplní uložené opatření podle 

§ 37 odst. 4 písm. b) nebo c),  
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Sankce 
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Číslo předpisu ES (kód celex) Název předpisu ES 

32011R0305 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 

32019R1020 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. 

 

 

§ 44 odst. 

1 písm. i)  

 
i)  nesplní uložené opatření podle 

§ 37 odst. 4 písm. b) nebo c),  

 

1.   Členské státy stanoví sankce za porušení tohoto 

nařízení a harmonizačních právních předpisů Unie 

uvedených v příloze II, které ukládají hospodářským 

subjektům povinnosti, a přijmou veškerá opatření 

nezbytná k zajištění jejich uplatňování v souladu 

s vnitrostátním právem. 

2.   Stanovené sankce musí být účinné, přiměřené a 

odrazující. 

3.   Členské státy tato ustanovení oznámí Komisi, 

pokud jí je neoznámily dříve, do 16. října 2021 a 

neprodleně jí oznámí všechny jejich následné změny. 
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