
VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 

Návrh zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb 
 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra průmyslu a obchodu dne 26. června 
2018, s termínem dodání stanovisek do 25. července 2018. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort §/odst. Připomínky Vypořádání 

MD obecná ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

V předloženém návrhu zákona shledáváme řadu závažných nedostatků 
koncepčního, obsahového i legislativního charakteru. Požadujeme, aby 
návrh zákona byl zcela radikálně přepracován a opětovně předložen do 
mezirezortního připomínkového řízení.  

Obecně vytýkáme špatné koncepční uchopení návrhu zákona, kde 
z tohoto hlediska lze na prvním místě vytknout, že primární pro určení 
vlastností stavebních výrobků má být vyhláška vydána Ministerstvem 
průmyslu a obchodu a nikoliv samotný zákon (srov. § 4 odst. 2 nebo § 29). 
Takové pojetí je zcela nepřijatelné a nemůže být akceptováno. Zákon musí 
alespoň v obecné rovině stanovit rámec, v němž mají být stanoveny 
požadované vlastnosti stavebních výrobků, vysvětlit, co jimi má na mysli, a 
teprve až vyhláška může tyto vlastnosti blíže rozvést a určit skupinu výrobků, 
které musí specifikované vlastnosti vykazovat (v této souvislosti není ani 
zřejmé, zda § 4 odst. 2 má na mysli, že vyhláška stanoví pouze podmínky 
pro použití, nebo upraví také podmínky pro uvádění na trh).  

 

 

 

Z ustanovení § 3 ve spojení s § 2 vyplývá, že všechny stavební výrobky, které 
nebudou spadat pod označení CE, budou vyhláškou vymezeny jako 
stanovené. Dosavadní koncepce zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 

 
Vysvětleno. 
Připomínky k zákonu, ač jich bylo více jak 
500, nezpochybňují navržený systém 
zákona. 
 
Vysvětleno. 
Povinnosti jsou stanoveny v zákoně, 
zejména § 21 a násl. pro hospodářské 
subjekty, technikálie pro stavební výrobky 
(seznam stanovených stavebních 
výrobků, seznam vlastností stavebních 
výrobků) budou uvedeny ve dvou 
vyhláškách, jež budou v tezích předloženy 
společně s materiálem do vlády. 
Obecný rámec bude stanoven doplněním 
definice stanoveného stavebního 
výrobku: 
" stanoveným stavebním výrobkem stavební výrobek, 
který významným způsobem ovlivňuje vlastnosti stavby a 

je uveden v seznamu ve vyhlášce o skupinách 

stanovených stavebních výrobků". 

 
Vysvětleno. 
Koncepce bude zachována – budou i 
nadále existovat 3 druhy výrobků – s 
označením CE, stanovené stavební 
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pozdějších předpisů, a k němu vydaných prováděcích právních předpisů, je 
ovšem taková, že se jedná pouze o vybrané stavební výrobky, které mají 
zásadní vliv na kvalitu, vlastnosti a bezpečnost. Vytvořit systém, který bude 
v rámci prováděcího právního předpisu jako stanovené označovat veškeré 
stavební výrobky pro stavby, by bylo jednak značně obtížné a současně by to 
značně znesnadnilo uvádění nových výrobků na trh. Je proto otázkou, zda 
má předkladatel skutečně v úmyslu pojmout nově stanovenou úpravu takto 
široce, či zda se jedná jen o nevhodnou formulaci příslušných ustanovení. 

 

Návrh zákona rovněž směšuje veřejnoprávní rovinu představovanou 
stanovením vlastností stavebních výrobků, které bude možné v České 
republice použít, určením stavebních výrobků, u nichž bude vyžadováno 
splnění právními předpisy stanovených vlastností, a stanovením postupů 
deklarujících tyto vlastnosti, ale současně na straně druhé v § 36 odst. 3 a 4 
říká, že projektant nebo zhotovitel má být osobou, která určí vlastnosti 
stavebního výrobku nebo jeho úroveň či třídu, v případě, že zákonem a 
prováděcím právním předpisem tak nebylo určeno. Takováto povinnost 
ovšem nemá v tomto návrhu zákona své místo, jelikož se jedná o čistě 
soukromoprávní ujednání mezi zhotovitelem a objednatelem a závisí pouze 
na nich, jaké výrobky a s jakými vlastnostmi použijí. Pokud právní předpis u 
některých výrobků nestanoví požadavek na jejich vlastnosti, nemůže být tato 
povinnost přenesena na soukromoprávní subjekty.  

Ke koncepci návrhu zákona lze dále rovněž uvést, že není nijak 
dostáno požadavku, aby právní řád tvořil jeden sourodý celek. Předložený 
návrh zákona totiž bez dalšího používá odlišnou terminologii než jiné již 
platné právní předpisy (zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a prováděcí předpisy k tomuto zákonu), aniž by alespoň 
v důvodové zprávě bylo vysvětleno, proč je přistoupeno k zavedení nové 
terminologie. Demonstrovat toto lze u nových pojmů, které však nejsou 
v úvodu ani dalších částech návrhu zákona nijak definovány. Jedná se 
zejména o pojmy „CZ prohlášení o vlastnostech“, „CZ subjekt“, „CZ technické 
posouzení“, značka „SZC“, „hospodářský subjekt“ atd. S těmito pojmy pak 

výrobky a ostatní stavební výrobky, jež 
zákon neupravuje a řídí se jinými 
předpisy, pokud se na ně tyto předpisy 
vztahují. V tomto ohledu upraven nově § 
3: 
"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.".  

 
Vysvětleno. 
Právní předpis nesměšuje veřejnoprávní a 
soukromoprávní instituty. Nelze souhlasit 
ani s tím, že uložené povinnosti jsou 
soukromoprávního charakteru - 
projektant je autorizovanou osobou dle 
zákona č. 360/1992 Sb. a takto je na něj i 
nahlíženo. 
Vzhledem k charakteru dopravních 
staveb, kde požadavky stanovuje investor 
doplněn text v § 36 odst. 5 a 6 
následovně: "stanoví … s přihlédnutím na 
požadavky stavebníka". 
Vysvětleno. 
Právní předpis je cíleně oddělen od 
zákona č. 22/1997 Sb., proto má 
separátní systém a definice. Návaznost na 
z. č. 90/2016 Sb. je pokud jde o 
oznamování osob, kde procesní otázky 
jsou upraveny v tomto zákoně, zákon o 
stavebních výrobcích na tento zákon 
proto odkazuje. 
Upravena definice stanoveného 
stavebního výrobku takto: "stanoveným 
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zákon bez dalšího pracuje, stanovuje jejich podmínky užití, náležitosti, ale 
nijak nedefinuje, co tyto pojmy znamenají a ustanovení, ve kterých jsou 
užita, jsou tak zcela vágní.  

Nesoulad lze spatřovat i v nedostatečné provázanosti s jinými 
právními předpisy. Jako příklad může sloužit § 37, který upravuje otázku 
dozoru nad trhem a provádění kontroly. Je beze sporu, že by se zde měl 
aplikovat zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění 
pozdějších předpisů, nicméně předmětná ustanovení nijak neupravují vztah 
návrhu zákonu ke kontrolnímu řádu, resp. šíři jeho aplikovatelnosti.  

Dále je možné poukázat na zcela ojedinělý způsob přechodu z nyní 
platné právní úpravy na novou právní úpravu, který má být řešen 
prostřednictvím přechodných ustanovení, jež určí, jak má být postupováno, 
aby došlo k plynulému přizpůsobení se nové právní úpravě. Právě 
prostřednictvím přechodných ustanovení se obvykle prodlužuje doba užití 
stávající právní úpravy tak, aby nedošlo zánikem některých institutů 
obsažených v původní právní úpravě k faktickému právnímu vakuu, a stanoví 
se dostatečně dlouhá doba, během níž je možné přizpůsobit společenské 
vztahy nové právní úpravě. Návrh zákona se však touto cestou nevydává a ke 
dni účinnosti návrhu zákona zastavuje dosud neskončená řízení 
(nestandardně tak činí přímo ze zákona), a stávajícím dokumentům ke dni 
účinnosti zákona odebírá platnost. Tento přístup nepovažujeme za vhodný, 
neboť v jeho důsledku by bezprostředně po nabytí účinnosti zákona vzniklo 
období, kdy určité dokumenty nebudou již v platnosti a do doby skončení 
procesů zahájených podle nové právní úpravy, tzn. zahájených až po nabytí 
účinnosti zákona, nebudou moct být ani ničím nahrazeny. 

V souvislosti s otázkou střetu právních úprav poukazujeme, že se 
návrh ani důvodová zpráva nijak nezabývá případnou kolizí s právní úpravou 
řešící související problematiku jak na úrovni unijních předpisů, tak na úrovni 
jiných právních předpisů. 

U samotné formulace jednotlivých ustanovení lze nabýt dojmu, že 
použité výrazy, obraty, spojení atd. jsou pouhým překladem některé 
směrnice Evropské unie, aniž by došlo k jejich přizpůsobení českému 

stavebním výrobkem stavební výrobek, který významným 
způsobem ovlivňuje vlastnosti stavby a je uveden 
v seznamu ve vyhlášce o skupinách stanovených 
stavebních výrobků". 

 
Vysvětleno. 
Zákon o kontrole platí a bude platit. 
Zákonem se upravují pouze specifika ke 
kontrole. Obdobně platí vazby na správní 
řád jakožto obecný právní předpis. 
 
 
Vysvětleno. 
Přechodná ustanovení byla diskutována 
na pracovní skupině a též jsou 
diskutována v rámci MPŘ. Koncepce 
přechodných ustanovení bude upravena, 
aby vedla k co nejjednoduššímu přechodu 
na nový zákon s co nejmenšími dopady 
jak na podnikatele, tak na spotřebitele. 
Bude též posunuta účinnost. 
 
 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
Kolize s právem EU není shledána ani 
OKOMem. Do pozn. 10 doplněn zákon č. 
266/1994 Sb. o drahách. 
 
Vysvětleno. 
Zákon neimplementuje směrnici, ale jen 
nařízení CPR, a to v minimálním rozsahu. 
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právnímu prostředí. 

Rovněž řada z nově navrhovaných institutů není nijak zasazena do 
českého právního řádu. 

Z legislativně technického hlediska vykazuje návrh obrovské množství 
zcela zásadních nedostatků. Jednotlivá ustanovení je nutné radikálně 
přeformulovat. Na řadě míst není zřejmý obsah ustanovení, v některých 
větách zcela chybí podmět a není tak zřejmé, který subjekt nese konkrétní 
povinnosti atp., ustanovení jsou nepřehledná a těžko srozumitelná (např. § 
1, § 17, § 37, § 39 a řada dalších). Některá ustanovení navíc ani nemají 
normativní charakter, svým obsahem nejsou nijak vynutitelná a jedná se 
spíše o jakési proklamace. 

Nevhodně je přistoupeno i k formulaci sankčních ustanovení, která by 
měla sankci spojovat vždy s porušením konkrétní povinnosti. Návrh však 
v řadě případů odkazuje zcela obecně na porušení jakékoli povinnosti 
stanovené v určitém ustanovení, přičemž kupříkladu v § 42 odst. 1 písm. d) 
spojuje možnost uložení pokuty až do výše 20 000 000 Kč s porušením pouze 
jediné povinnosti kterékoli nepodnikající fyzické osoby sdělit dozorujícímu 
orgánu, kdo jí daný výrobek dodal. Taková sankce je naprosto excesivní a 
zcela nepřijatelná. 

Připomínka je nekonkrétní. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Zákon upraven dle MPŘ. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. 
Právní úprava přestupků upravena dle 
požadavků MV. 

MD obecná Doporučující připomínka 

Příkladmo upozorňujeme také na níže uvedené nedostatky, které bude 
v rámci nové formulace návrhu nutné napravit. 

1. Předložený návrh zákona navozuje dojem, že jeho schválením dojde 
k nárůstu administrativy, nákladů a navýšení ceny. Navrhované různé verze 
prohlášení pro výrobce, distributora, dovozce pak znepřehlední systém 
nezbytných dokladů o kvalitě a použitelnosti stavebních výrobků. 

Vysvětleno. 
Cílem je zejména získat informace o 
konkrétních vlastnostech výrobku a to 
nejen od výrobce, ale i od distributora. 
Navržená úprava musí reflektovat i na 
princip vzájemného uznávání. Text § 26 
odst. 1 písm. b) bod 4 a písm. c) bod 4 
upraven: " jedinečný identifikační kód …. 
přidělený výrobcem..". 

MD § 2 odst. 
1 písm. 
c) 

Doporučující připomínka 

V § 2 odst. 1 písm. c) je řečeno, že stavební výrobek s označením CE je ten, 
na který se vztahují přímo použitelné předpisy. Naproti tomu § 1 písm. a) 
uvádí, že upravuje podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků 

Akceptováno. 
Upraven nový § 3 o vysvětlení, že existují 
i jiné stavební výrobky, na něž se zákon 
nevztahuje. 
"Stavební výrobky se člení na  
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s označením CE na trh v České republice, pokud nejsou upraveny přímo 
použitelným předpisem.  

Mezi těmito dvěma ustanoveními shledáváme formulační rozpor v tom, 
zda jsou výrobky s označením CE pouze ty, na které se vztahují přímo 
použitelné předpisy Evropské unie, či to mohou být i jiné.  

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.".  

MD § 9 odst. 
5 

Doporučující připomínka 

V § 9 odst. 5 je stanovena doba 10 let pro uchování CZ prohlášení o 
vlastnostech. S ohledem na životnost staveb by však tato doba měla být 
výrazně vyšší. 

Zároveň by bylo vhodné doplnit úpravu, která bude řešit uchování CZ 
prohlášení o vlastnostech v případě, že výrobce zanikne, aniž by do jeho 
postavení vstoupil právní nástupce. Obdobné je vhodné vyřešit i ve vztahu k 
§ 21 odst. 2 písm. b), § 23 odst. 2 a § 25 odst. 4.  

Vysvětleno. 
Viz též ČKAIT, jež navrhoval dlouhou 
lhůtu. Stanovena lhůta 10 let od konce 
výroby. 
 
 
Vysvětleno. 
Dnešní právní úprava neřeší, návrh 
nebude taktéž řešit. 

MD § 9 odst. 
6 

Doporučující připomínka 
K § 9 odst. 6 uvádíme, že je vhodné doplnit rovněž povinnost zpřístupnění 
původního CZ prohlášení o vlastnostech. 

Vysvětleno.  
Ustanovení § 9 upravena nově v 
souvislosti s připomínkami jiných 
připomínkových míst.  
Máme za to, že tato povinnost vyplývá z 
toho, že ke každému výrobku je nutné 
vypracovat prohlášení o vlastnostech, 
pokud bude výrobek inovován, platí, že 
pro něj musí být vypracováno jako pro 
nový výrobek prohlášení o vlastnostech. 
Budou tak existovat a musí být dostupná 
obě prohlášení o vlastnostech – pro 
původní výrobek i pro nový výrobek. 

MF obecná ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Nesouhlasíme, aby s přijetím navržené právní normy byly spojeny jakékoliv 
dopady do personální a platové oblasti dotčených kapitol státního rozpočtu. 
Materiál přímo uvádí dopady do služebního úřadu ČOI (23 nových míst 
včetně požadavku na navýšení limitu prostředků na platy), nicméně z části 
1.4 Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace vyplývá, že dotčenými 

Vysvětleno 
Dne 4. září 2018 proběhlo na MF jednání 
na úrovni náměstků ministra. Ze strany 
MF nebyla zpochybněna věcná otázka 
působnosti ČOI v rámci navrhovaného 
zákona, nicméně nedošlo ze strany MF k 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBKKCM505)



Stránka 6 (celkem 159) 

 

subjekty je i celá řada dalších státních orgánů. Veškeré personální dopady je 
potřeba řešit na vrub neobsazených míst či optimalizací procesů a činností v 
rámci disponibilních personálních zdrojů vlastních rozpočtových kapitol. S 
ohledem na to požadujeme do všech relevantních částí materiálu uvést 
výslovnou deklaraci, že s přijetím navržené právní úpravy nejsou spojeny 
žádné požadavky na navýšení počtu míst a objemu prostředků na platy, resp. 
že veškeré případné dopady do personální a platové oblasti budou 
zabezpečeny v rámci stávajícího limitů dotčených rozpočtových kapitol.  

odsouhlasení požadavku na navýšení 
finančních prostředků, jež jsou spojené s 
rozšířením kontrolní činnosti ČOI. MF 
navrhlo odsunout řešení tohoto 
požadavku a vrátit se k tomu podle 
aktuální situace při přípravě rozpočtu na 
rok 2021.  
Veškeré finanční požadavky jsou popsány 
v části 1.7 důvodové zprávy, kde je 
výslovně uvedeno, že náklady pro jiné 
dotčené subjekty, stejně jako dopad na 
jiné veřejné rozpočty, se nepředpokládají. 
 

MF  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V případě ostatních nároků na státní rozpočet je třeba do materiálu taktéž 
uvést, že budou zabezpečeny v rámci číselných údajů obsažených v 
příslušných rozpočtových dokumentech a nebude požadováno dodatečné 
navýšení finančních prostředků v dotčených kapitolách.  

Akceptováno. 
 

MF  ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
MPO v předkládaném materiálu v bodě 1.6 zprávy RIA uvádí, že neexistuje 
opatření, které stanovuje úrovně a třídy vlastností stavebních výrobků s 
ohledem na zabudování do stavby a z toho plynoucí nedostatečné 
informovanosti projektantů a zhotovitelů staveb o konkrétních požadavcích, 
které mají být u výrobků vyžadovány. Je nezbytné, aby MPO ve spolupráci s 
MMR, které je gestorem zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu, nejprve připravilo vyhlášku (nebo seznam) o vlastnostech 
stavebních výrobků a jejich požadovaných úrovní, včetně digitální verze. 
Jestliže bude možné uvést (s ohledem na rychlý vývoj technologií) taxativní 
výčet stavebních výrobků, a úplné možnosti jejich použití, pak je reálné, že 
právní úprava bude mít pevný základ, ze kterého bude možné při posuzování 
stavebních výrobků vycházet. Právní úprava v podobě, jak je předkládána, 
pouze rozšiřuje nároky na navýšení rozpočtové kapitoly MPO a přesouvá 
odpovědnost na stát, což považujeme za nepřijatelné, přičemž koncepce 
posuzování jednotlivých stavebních výrobků s ohledem na neexistenci 

Vysvětleno. 
Stát/MPO předpokládá stanovení 
požadavků na stavební výrobky, neboť je 
to nutné jak pro praxi, tak pro 
spotřebitele. Stávající právní úprava 
zákona č. 22/1997 Sb. vykazuje řadu 
problematických okruhů, jež nová právní 
úprava řeší. Stanovení požadavků na 
stavební výrobky povede k vyšší kvalitě 
staveb, bezpečnosti a lepší ochraně 
chráněného veřejného zájmu. Nejedná se 
o přesun povinností na stát, ale o posílení 
jeho kontrolních úloh v zájmu dodržení 
jasně stanovených základních požadavků 
na kvalitu, bezpečnost a ochranu staveb 
při jejich provádění a užívání. Postup 
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vyhlášky (seznamu) stavebních výrobků považujeme za nepřipravenou.  navržený MF (nejdříve vydat vyhlášku a 
pak zákon) vychází z určitého 
nepochopení situace, neboť nelze vydat 
vyhlášku bez zákonného zmocnění.  

MF  Doporučující připomínka 

MPO jako cíl návrhu zákona uvádí nejen komplexní moderní právní úpravu 
pro oblast stavebních výrobků, a to ze všech možných a měřitelných 
aspektů, ale úpravou chce přiblížit národní úpravu zákona evropskému 
systému. V předkládaném materiálu není uvedena komparace právní úpravy 
zemí nebo země EU, tudíž není možné posoudit, zda zákon odstraňuje 
systémové rozdíly a odlišnosti právní úpravy této problematiky napříč EU. 
Též přesouvání odpovědnosti, za prověřování kvality jednotlivých stavebních 
komponentů na stát, je vůči ostatním resortům a ostatnímu 
obchodovatelnému zboží diskriminační a nepřijatelné. Skutečnost, že 
náklady na odstranění reklamovaných vad, způsobených zabudováním 
nekvalitního výrobku do stavby činí v současné době minimálně 192 mil. Kč/ 
rok, není a nemůže vést k situaci, kdy odpovědnost a riziko spojené s 
podnikáním v oblasti stavební výrobků a komponentů bude přejímat a hradit 
stát. Každý druh podnikání je spojen s určitou mírou rizik, ale též musí být 
spojený i s určitou mírou odpovědnosti, a stát nemůže a nesmí suplovat a 
přejímat tyto povinnosti. Doporučující připomínka: Provést srovnání a 
průzkum právní úpravy v zemích EU, které jsou srovnatelné s Českou 
republikou co do velikosti trhu (a dalších relevantních aspektů) a teprve poté 
znovu navrhnout předmětnou právní úpravu.  

Vysvětleno. 
Zákon nepřesouvá povinnosti na stát. 
Kontrola stavebních výrobků vyplňuje 
mezeru, kdy při běžné kontrole ze strany 
ČOI není možné provádět kontrolu 
stavebních výrobků dodaných přímo na 
stavbu. Kontrola přímo dodaných 
stavebních výrobků není právním řádem 
řešena – dochází tím k nerovnoměrné 
situaci, neboť některé stavební výrobky 
nejsou předmětem kontroly. Zákon tento 
nerovnoměrný stav napravuje. 
Podrobné srovnání se zeměmi EU bylo 
provedeno ve věcném záměru, jež 
schválila vláda. Návrh je plně v souladu s 
věcným záměrem a provedení dalších 
analýz v tomto směru by bylo nadbytečné 
a zbytečně finančně náročné. 

MF  Doporučující připomínka 

V Důvodové zprávě, v druhé části kapitoly „1.7 Předpokládaný hospodářský 
a finanční dosah“ je vlivem toho, že text byl zcela převzat ze Zprávy RIA (z 
kapitoly Identifikace přínosů a nákladů) řada odstavců, obsahujících obecné 
informace o přínosu předložené právní úpravy, které však nemají 
s hospodářským a finančním dosahem nic společného. Daná kapitola tak 
zbytečně zabírá 3 strany a je kvůli těmto nerelevantním informacím 
nepřehledná.  Doporučujeme nerelevantní informace zařadit pod jinou 
kapitolu týkající se přínosu předloženého návrhu zákona. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
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MF  Doporučující připomínka 
Doporučujeme do Předkládací zprávy uvést výčet oblastí, které návrh zákona 
upravuje (např. tak, jak je to učiněno v DZ, v kapitole „1.3 Hlavní principy 
navrhované právní úpravy“). 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF  Doporučující připomínka 

V Závěrečné zprávě RIA na str. 22 v písm. f) se uvádí „Při dodání stavebních 
výrobků uvedených na trh v jiném členském státě do obchodní sítě v České 
republice musí distributor, v případě, že výrobce nevypracoval CZ prohlášení 
o vlastnostech, může distributor postupovat následujícími způsoby“. 
Doporučujeme z textu vyjmout slova „může distributor“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF  Doporučující připomínka 

Z formálního hlediska doporučujeme v celém návrhu v zájmu přehlednosti 
oddělit odstavce v jednotlivých paragrafech mezerami, a naopak zvážit, zda 
by nepostačovalo řádkování velikosti 1,15 namísto užitého řádkování 1,5. 

Akceptováno. 
Připomínku respektujeme – formální 
úpravy budou provedeny po vypořádání 
všech připomínek. 

MF § 1 Doporučující připomínka 

V § 1 písm. a) doporučujeme nahradit slovo „stanovujícím“ slovy „ , který 
stanoví“ a v písmenu c) nahradit slova „uvádějících nebo dodávajících“ slovy 
„ , které uvádějí nebo dodávají“. 

Vysvětleno. 
Text řešen v souvislosti s jinými 
připomínkovými místy, např. ČKAIT. 
Návrh úpravy text obsahově nemění. 

MF § 2 Doporučující připomínka 

Nadpis § 2 doporučujeme formulovat slovy „Vymezení pojmů“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 2 odst. 
1 

Doporučující připomínka 

V § 2 odst. 1 doporučujeme doplnit písmeno a) slovem „výrobky“. 
V souvislosti s tímto ustanovením však konstatujeme, že členění stavebních 
výrobků do skupiny s označením CE a skupiny stanovených stavebních 
výrobků sem již systematicky nepatří. Z dikce navíc není bezpečně zřejmé, 
zda se stavební výrobky člení pouze do těchto dvou skupin, nebo může 
existovat i „zbytková“ skupina, kde jsou stavební výrobky neoznačené CE 
a nejsou ani uvedeny ve vyhlášce o skupinách stanovených stavebních 
výrobků. Ta věc potřebuje obsahově i systematicky vyjasnit a zpřesnit. 
V textu písmene a) je navíc dvojnásobný středník, což je z legislativních 
hledisek minimálně nevhodné. 

Akceptováno jinak. 
Upraveny definice. Upraven nový § 3 o 
vysvětlení, že existují i jiné stavební 
výrobky, na něž se zákon nevztahuje. 
 
§ 3: 

"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.".  

 

MF § 2 odst. Doporučující připomínka Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBKKCM505)



Stránka 9 (celkem 159) 

 

1 písm. 
d) 

Doporučujeme zvážit zavedení legislativní zkratky „(dále jen „vyhláška o 
skupinách výrobků“)“. Legislativní zkratku týkající se názvu právního 
předpisu nepovažujeme za vhodnou (jinou věcí je jeho zkrácený název), 
protože je určité nebezpečí, že bude předložen návrh vyhlášky o skupinách 
výrobků, a nikdo nebude vědět, jakých – to čtenář sezná až z dalšího textu. 
Doporučujeme proto název vyhlášky plně vypisovat tam, kde je to třeba, a to 
i z toho důvodu, že není tak dlouhý. 

Upraveno dle připomínky, upraveno v 
celém textu zákona. 

MF § 2 odst. 
1 písm. 
e) 

Doporučující připomínka 

Vložit za slovo „zabudování“ slova „stavebního výrobku“.  

 

Vysvětleno. 
Text řešen v souvislosti s jinými 
připomínkovými místy, např. ČKAIT.  

MF § 2 odst. 
1 písm. f) 

Doporučující připomínka 

Nahradit čárku za slovem „změna“ slovem „a“.  

 

Akceptováno jinak. 
Definice zrušena dle ČKAIT. 

MF § 2 odst. 
2 písm. 
a) 

Doporučující připomínka 

Vložit za slova „jak je“ slova „toto použití“.  

Akceptováno jinak. 
Text řešen v souvislosti s jinými 
připomínkovými místy, např. ČKAIT.  
"určeným použitím použití stanovené výrobcem, podle 
účelu, který má stanovený stavební výrobek plnit po 
zabudování do stavby. 

MF § 2 odst. 
2 písm. 
d) 

Doporučující připomínka 

Nahradit slova „minimální a maximální“ slovy „nejnižší a nejvyšší“.  

Vysvětleno. 
Ponechán původní text, v souladu s 
nařízením č. 305/2011/EU. 

MF § 2 odst. 
2 písm. i) 

Doporučující připomínka 

Doplnit text písmene slovem „výrobce“. Jedná se o dikční shodu s písmenem 
m), kdy jde o osobu zplnomocněnou výrobcem.  

Neakceptováno. 
Slovo "výrobce" se v textu již objevuje. 

MF § 3 Doporučující připomínka 

V úvodní části doporučujeme nahradit slovo „stavby“ slovem „staveb“, a to 
v zájmu dikční shody s názvem zákona. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 4 odst. 
1 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme nahradit v úvodní části slova „Stanovené stavební“ slovem 
„Stavební“, dále nahradit v zaváděné legislativní zkratce slovo „Ministerstvo“ 
slovem „ministerstvo“, což je v právních předpisech obvyklé, a takto 
zpřesněnou legislativní zkratku důsledně užívat v dalším textu. Slova „o 

Akceptováno jinak. 
Text § 4 upraven a přesunut do § 8. 
Legislativní zkratka uvedena na jiném 
místě v textu, v § 8 slova MPO zrušena. 
"Vyhláška o skupinách stanovených stavebních výrobků 
stanoví  
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skupinách výrobků“ vypustit – že půjde o vyhlášku o skupinách stanovených 
stavebních výrobků je dostatečně zřejmé z následujícího textu. Text ukončit 
slovem „vyhláškou“ a následující věto formulovat takto: „Tato vyhláška 
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 a prohlášení 

distributora o stanoveném stavebním výrobku formou 

zveřejnění na internetu.". 

MF § 4 písm. 
a) až d), 
odst. 1 

Doporučující připomínka 

1) lze formulovat i jako odstavec 2, který by byl uveden větou  

„(2) Vyhláška podle odstavce 1 stanoví  

a) …. 

b) ….“.  

Akceptováno jinak. 
Text § 4 upraven a přesunut do § 8. Viz 
výše. 

MF § 4 odst. 
2 

Doporučující připomínka 
jde o zřejmou duplicitu s § 36 odst. 2 s tím, že § 36 odst. 2 je obsahově širší, 
a proto by dané zmocnění mělo být uvedeno (jenom) tam. 

Akceptováno. 
Text § 4 odst. 2 přesunut do § 36 odst. 2. 
"(2) Vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků 
stanoví seznam vlastností stavebních výrobků nezbytných 

pro jejich návrh a použití do staveb.". 

MF § 8 odst. 
1 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme vypustit slovo „takový“ a vložit za slovo „označen“ slovo 
„označením“. Tuto úpravu provést i v odstavci 2 písm. a), takže doplněný 
obrat by zněl „označen označením SCZ“. Jsme si vědomi, že jde o poněkud 
nemotornou dikci, nicméně „SCZ“ je označením, což je uvedeno poprvé v § 
12 odst. 1. Bez tohoto doplnění by vůbec nebylo zřejmé, co to SCZ je.  

Akceptováno jinak. 
Text upraven dle ČKAIT. 
„(1) Na trh v České republice smí být uveden nebo dodán 
pouze takový stanovený stavební výrobek, jehož 
vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a použití v 
České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 
vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 
stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 
do stavby, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 
požadavky.“. 
Pozn. – upraveno v § 7/1. 

MF § 8 odst. 
3 

Doporučující připomínka 
Vložit za slova „první dodává“ slova „stanovený stavební výrobek“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
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MF § 9 Doporučující připomínka 

Doporučujeme formulovat odstavec 1 takto: 

„(1) CZ prohlášení o vlastnostech je dokumentem, bez kterého není možné 
uvést stanovený stavební výrobek na trh v České republice.“.,  

Následující odstavce je třeba přečíslovat. Jedná se o větu, která je uvedena 
v souvislosti s § 9 v důvodové zprávě, ale podle našeho názoru patří do 
zákona, neboť celkově charakterizuje CZ prohlášení o vlastnostech jako 
dokument, bez něhož není možné v České republice uvést stanovený 
stavební výrobek na trh.  

Vysvětleno. 
Uvedení stavebního výrobku nemusí být 
pouze s prohlášením o vlastnostech, jež 
vydává výrobce, ale též s prohlášením 
distributora o vlastnostech dle § 24. 
Navržený text by pak toto neumožňoval. 

MF § 9 odst. 
3 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme vypustit slovo „ovšem“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 10 Doporučující připomínka 
V úvodní části doporučujeme vložit za slovo „neexistenci“ slovo „právních“ a 
text této části doplnit slovem „výrobek“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 10 
písm. b) 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme nahradit slovo „staveb“ slovem „stavby“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 11 
odst. 2 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme doplnit v písmenu i) slovo „a“ v zájmu toho, aby bylo jasné, 
že prohlášení musí obsahovat všechny uvedené náležitosti.  

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 11 
odst. 3 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme formulovat takto: 

„(3) Vzor CZ prohlášení o vlastnostech zveřejní ministerstvo na svých 
internetových stránkách a tento vzor může ministerstvo stanovit rovněž 
v elektronické formě.“.  

Při této úpravě vycházíme z dikce navrhované předkladatelem, ale máme za 
to (a je to obvyklé), že vzory jsou stanoveny vyhláškou (pro kterou by 
v zákoně mělo být naformulováno příslušné zmocnění), což samozřejmě 
nebrání tomu, aby byly vzory uvedeny i na internetových stránkách 
příslušného ministerstva nebo v elektronické formě. 

Akceptováno jinak. 
„(3) Vzor CZ prohlášení o vlastnostech zveřejní 
Ministerstvo na svých internetových stránkách.“.  

 

MF § 11 
odst. 4 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme nahradit v obou případech slovo „anebo“ slovem „nebo“ a za 
slovo „informace“ vložit slova „podle předpisů Evropské unie“.  

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
Slovo "anebo" nahrazeno. 
"Bezpečnostní informace" ponechány s 
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poznámkou pod čarou – text nebude dále 
doplněn, neboť by to znamenalo další 
úpravy na jiných místech textu zákona. 

MF § 13 
odst. 1 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme vložit za slova „připojí se“ slova „označení SCZ“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 13 odst
. 2 

Doporučující připomínka 
Vložit za slova „je stanoveno“ slovo „výrobcem“ a za slovo „specifikaci,“ 
vložit slova „ , a uvedena“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 14 
odst. 3 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme nečlenit písmeno c) na body, ale vyjádřit je souvislým textem 
s tím, že na konci dosavadního bodu 1 doplnit za slovo „a“ slova „odkaz na“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 15 Doporučující připomínka 
Doporučujeme nahradit v obou případech slova „ve smyslu“ slovem „podle“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 16 
odst. 3 

Doporučující připomínka 

Je nejasná první věta, neboť není zřejmé, jak určí ministerstvo na návrh 
Úřadu určené stavební normy. Stane se tak vyhláškou, což by muselo být 
výslovně řečeno, muselo by tedy být formulováno zmocňovací ustanovení, 
nebo nějakým rozhodnutím? V takovém případě by se nemohlo jednat o nic 
jiného než o rozhodnutí ve správním řízení, eventuálně o opatření obecné 
povahy. Proto je třeba tuto věc ještě posoudit. 

Vysvětleno. 
Věstníku UNMZ se bude zveřejňovat 
seznam určených stavebních norem, 
nikoliv jejich text. Forma zveřejnění bude 
"Sdělení". Dostupnost těchto norem bude 
prostřednictvím databáze ČSN online u 
ČAS. Text upraven dle připomínek 
ÚNMZ/ČAS. 

MF § 18 
odst. 1 

Doporučující připomínka 

Zpřesnit znění věty druhé takto: 

„V případě že CZ subjekt pro technické posuzování požádá o takové pověření  
pro  skupiny stanovených stavebních výrobků, které neodpovídají skupinám 
výrobků podle přímo použitelného předpisu, pro které je jako subjekt pro 
technické posuzování stavebních výrobků s označením CE určen, musí splnit 
požadavky podle odstavce 3.“.  

Akceptováno/vysvětleno. 
Text bude posouzen v kontextu dalších 
připomínkových míst a případně využit. 

MF § 18 
odst. 3 

Doporučující připomínka 

Konstatujeme, že tento odstavec je zcela nepřehledný a měl by být 
minimálně samostatným paragrafem o více odstavcích, členěných v 
závislosti na jejich obsahu. Toto ustanovení vyžaduje celkovou revizi, neboť 
např. v písmenu c) je mimo trojnásobného středníku i samostatná věta. 

Vysvětleno. 
Text ponechán, neboť by došlo k změně 
struktury zákona. Případné úpravy budou 
řešeny v kontextu dalších připomínek. 
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V jejím důsledku bude třeba provést také upřesnění křížových odkazů, kdy 
odstavce 1, 2 a 4 odkazují na odstavec 3.  

MF § 18 
odst. 3 
písm. h) 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme nahradit slovo „vysledovatelnosti“ slovem „dohledatelnosti“.  

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 20 Není jasné, v čem bude koordinace uvedená v tomto ustanovení spočívat. 
Důvodová zpráva uvádí pouze parafrázi § 20 bez jakéhokoli bližšího 
vysvětlení. To je třeba do důvodové zprávy doplnit. 

 

Akceptováno. 
Doplněna důvodová zpráva. 

MF § 21 Doporučující připomínka 

Musí odstavce 1, 3, 5 a 6 začínat podmětem, tedy „Výrobce uvádí…“, 
„Výrobce zavede …“, „Výrobce zajistí …“. 

Tato připomínka platí obdobě i pro § 23 odst. 2 a 3, § 24 odst. 13, 4, 5 a 6 a § 
25 odst. 4 a 5. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 21 
odst. 4 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme nahradit slova „Tam, kde“ slovy „V případech, kdy“, za slova 
„vlastností výrobku“ vložit slovo „výrobce“ a středník nahradit slovem „a“. 

 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 21 
odst. 5 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme nahradit slova „výrobku; v případě“ slovy „výrobku. 
V případě“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 22 
odst. 2 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme nahradit slova „Poskytne neprodleně“ slovy „Výrobce 
neprodleně poskytne“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 24 
odst. 2 

Doporučující připomínka 

Vložit v úvodní části odstavce za slovo „republiky“ slovo „dovozce“.  

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 25 
odst. 2 

Doporučující připomínka 

Nahradit slova „Tam, kde“ slovy „V případech, kdy“. 

Akceptováno jinak. 
Upraveno "V případě, že…". 

MF § 26 
v úvodní 
část 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme vypustit za slovem „zajistí“ slovo „distributor“.  

 

Vysvětleno. 
Text ponechán, neboť by došlo k změně 
struktury ustanovení, jež by mělo více jak 
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odst.1 6 odstavců. Případné úpravy budou 
řešeny v kontextu dalších připomínek. 

MF § 26 
odst. 2 
písm. b) 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme osamostatnit větu druhou jako samostatný odstavec členěný 
písmeny a uvedený větou 

„X. Prohlášení distributora podle odstavce 1 písm. b) obsahuje 

a) … 

b) …  

.......“. 

Obdobná připomínka platí i pro písmeno c).  

Budou-li tyto připomínky akceptovány, je třeba mít na zřeteli pravidlo šesti 
odstavců a formulovat namísto § 26 skupinu (zřejmě dvou) paragrafů 
označenou skupinovým nadpisem „Distributor“.  

Vysvětleno. 
Text ponechán, neboť by došlo k změně 
struktury ustanovení, jež by mělo více jak 
6 odstavců. Případné úpravy budou 
řešeny v kontextu dalších připomínek. 

MF nadpis 
hlavy V 

Doporučující připomínka 
doporučujeme vypustit čárku a vložit za slovo „vlastností“ slova 
„stanovených stavebních výrobků a“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 30 
v odst. 2 

Doporučující připomínka 
vypustit slovo „pověřených“ a za slovo „osob“ vložit slova „pověřených 
autorizací“. 

Vysvětleno. 
Upraveno dle připomínky MSp – 
"autorizovaných osob". 

MF úvodní 
části § 30 
odst. 3 

Doporučující připomínka 

Nahradit slovo „následující“ slovem „tyto“.  V souvislosti s tímto odstavcem 
však klademe otázku, zda je záměrem, aby měl jeden subjekt pouze jednu 
autorizaci? Pokud ano, je slovo „nebo“ uvedeno mezi písmeny b) a c) dobře, 
ale pokud ne (tj. je-li předpokládána situace, kdy jeden subjekt může mít dvě 
nebo dokonce všechny tři autorizace, je třeba toto slovo vypustit.  

Akceptováno. 
Nahradit slovo „následující“ slovem 
„tyto“ – akceptováno. 
 
Zda písmena a) až c) mají platit 
alternativně nebo mají být upravena 
jinak, řešeno s ÚNMZ, jež autorizace 
uděluje a bude i podle nové právní úpravy 
udělovat. Slovo "nebo" zrušeno. 

MF § 31 Doporučující připomínka 

Formulovat pro jasnost a jednoznačnost nový odstavec 1 tohoto znění: 

„(1) Žadatelem o autorizaci může být pouze právnická osoba.“. Následující 
odstavce přečíslovat. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 
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MF § 31 
odst. 2 

Doporučující připomínka 
nahradit slova „výrobků; přičemž autorizovaná“ slovy „výrobků. 
Autorizovaná“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 32 
odst. 2 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme nahradit slova „autorizované osoby dodržují“ slovy 
„autorizovaná osoba dodržuje“, tj. užít jednotného čísla, podobně jako je 
užito v odstavci 4 v souladu se zásadou, že v legislativě se užívá zpravidla 
jednotného čísla a přítomného času.  

Tato připomínka platí i pro § 33 odst. 1, 2 a 3.  

 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 32 
odst. 2 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme středník nahradit slovem „a“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 33 
odst. 2 

Doporučující připomínka 

Osamostatnit písmeno c) jako samostatný paragraf členěný do písmen a 
uvozený větou  

„X. Autorizovaná osoby je dále povinna   

a)  … 

b)  … 

….“.  

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 36 
odst. 2 

Doporučující připomínka 
Nahradit slovo „určí“ slovem „stanoví“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 37 
odst. 1 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme nezavádět v souvislosti s Českou obchodní inspekcí 
legislativní zkratku „(dále jen „orgán dozoru“)“, ale název této inspekce ve 
všech příslušných ustanoveních vypisovat - ve všech následujících 
ustanoveních tak bude jasné, o koho jde, což vidíme jako uživatelsky 
přívětivější, než poněkud neosobní obrat „orgán dozoru“. 

Neakceptováno. 
Konstrukce textu je obdobně jako v 
zákoně č. 22/1997 Sb. a zákone č. 
90/2016 Sb. 

MF § 37 
odst. 3 
písm. a) 

Doporučující připomínka 

Je dokonce dvojnásobný středník, a proto větu za druhým středníkem 
doporučujeme osamostatnit jako následující odstavec 4 s příslušnou 
odvolávkou na odstavec 3 např. dikcí „(3) Pokud bylo zkouškou nebo 
rozborem podle odstavce 3 zjištěno, že …..“ a následující odstavec 

Akceptováno jinak. 
Ustanovení upraveno dle HK – text 
přesunut do § 38/5. 
"(5) Pokud bylo zkouškou nebo rozborem prokázáno, že 
stavební výrobek nesplňuje vlastnosti pro použití do 
staveb, uloží orgán dozoru kontrolované osobě 
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přečíslovat, i když jich bude 7, což je ještě s přihlédnutím k pravidlu šesti 
odstavců tolerovatelný počet. 

odstranění těchto stavebních výrobků; náklady na 
provedení zkoušky nebo rozboru hradí kontrolovaná 
osoba, pokud nesplnění těchto požadavků způsobila 
nevhodným skladováním nebo použitím. V opačném 
případě hradí náklady na provedení zkoušky nebo 
rozboru výrobce, dovozce, distributor nebo 
zplnomocněný zástupce.". 

MF § 37 
odst. 6 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme vyjádřit souvislým textem, nečlenit jej tedy na písmena.  

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 39 
odst. 1 

Doporučující připomínka 

Konstatujeme, že tento odstavec by měl být samostatným paragrafem, 
členěným do odstavců podle vět. Samostatnými paragrafy by měly být i 
odstavec 2, odstavec 3, odstavec 4, členěný do odstavců podle vět, odstavec 
5 a posledním paragrafem o dvou odstavcích by byly nynější odstavce 6 a 7. 
V nynějším odstavci 6 by bylo třeba upřesnit křížové odkazy. Tuto skupinu 
paragrafů by bylo třeba opatřit skupinovým nadpisem „Ochranná opatření“. 
Toto doporučení činíme v zájmu přehlednosti a rozsahu materie, která je v § 
39 upravena. 

Vysvětleno. 
Text ponechán, neboť by došlo k změně 
struktury ustanovení. Případné úpravy 
budou řešeny v kontextu dalších 
připomínek. 

MF § 40 Doporučující připomínka 
Je třeba první odstavec označit jako odstavec 1. V něm vložit za slovo 
„Pokud“ slovo „má“, dosavadní slovo „má“ vypustit a na posledním řádku 
odstavce vložit čárku za slovo „osoby“. 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 39 
odst. 5 

Doporučující připomínka 
nahradit slovo „zvláštní“ slovem „jiný“ 

Akceptováno. 
Upraveno dle připomínky. 

MF § 43 Doporučující připomínka 
Je třeba rozčlenit tento paragraf na více paragrafů prakticky podle 
jednotlivých odstavců a opatřit tuto skupinu skupinovým nadpisem 
„Přestupky právnických a podnikajících fyzických osob“. V navrhované 
podobě je toto ustanovení neúnosné již svým rozsahem. Pokud bude tato 
připomínka přijata, je třeba zpřesnit křížové odkazy zejména v dosavadním § 
46 a 47. 

Akceptováno dle MV. 
Právní úprava přestupků upravena dle 
MV. 

MF § 48 Doporučující připomínka 

Doporučujeme § 48 rozdělit na tři paragrafy podle jednotlivých ústředních 
úřadů tak, aby každý z nich byl upraven samostatných paragrafem. 

 

Neakceptováno. 
Text ponechán. 
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MF § 50 Doporučující připomínka 

Doporučujeme vypustit druhá slova „odst. 3“, která jsou uvedena zjevně 
nedopatřením. Především však konstatujeme, že některé paragrafy citované 
v tomto ustanovení neobsahují vůbec zmocnění k vydání vyhlášky, která by 
byla vydána v zákonných mezích, ale prakticky pouze konstatují názvy těchto 
vyhlášek. Proto je třeba provést celkovou revizi zmocňovacích ustanovení, 
uvést, co má ta která vyhláška obsahovat, adresáta zmocnění (MPO) uvádět 
již v příslušných ustanoveních návrhu a § 50 bez náhrady vypustit. 

Akceptováno. 
Úpravy budou řešeny v kontextu dalších 
připomínek. 

MF § 51 
odst. 1 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme vypustit slova „a do tohoto dne neskončená“. Věc je logická: 
pokud bylo správní řízení pravomocně skončeno, není co řešit a přechodné 
ustanovení se může týkat pouze správních řízení zahájených přede dnem 
účinnosti (tohoto) zákona (a dosud neskončených, což však není třeba zvlášť 
deklarovat).  

Co se týče odstavce 2, platí totéž: nelze zastavit pravomocně skončené 
správní řízení. Proto je třeba v tomto odstavci slova „do dne“ nahradit slovy 
„přede dnem“ a slova „která nebyla pravomocně skončena přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona“ vypustit.  

Akceptováno dle MV a ČOI. 

MF § 51 
odst. 5 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme vypustit dovětek v závěru „za podmínek za jakých byla 
vydána“, protože tyto podmínky nebude nikdo zpětně posuzovat. Smysl 
tohoto dovětku je nejasný a věc zbytečně relativizuje. Postačí konstatování, 
že prohlášení o shodě ke stavebním výrobkům uvedeným na trh vydaná 
podle § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona zůstávají v platnosti.  

Akceptováno jinak. 
Text upraven dle HK. 
"Stanovené 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, které jsou v souladu s tímto zákonem.". 
 
Pozn. Nově jako § 50 odst. 7. 

MF § 51 
odst. 6 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme vložit za slova „lze je“ slovo „nadále“. 

Akceptováno jinak.  
Text upraven dle HK a MSp. 
"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". 
Pozn. nově jako § 50 odst. 8. 
V DZ bude uveden text: "Po datu účinnosti tohoto zákona 
musí výrobce pro stanovené stavební výrobky, které již 
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uvedl na trh, vypracovat CZ prohlášení o vlastnostech a 
poskytnout jeho kopii zákazníkovi a připojit označení SCZ. 
Výrobce může toto CZ prohlášení o vlastnostech 
vypracovat na základě platných certifikátů a protokolů o 
zkoušce vydaných před datem účinnosti tohoto zákona v 
souladu s NV č. 163/2002 Sb. 
Distributor může pokračovat v prodeji stanovených 
stavebních výrobků do vyprodání zásob dodaných před 
datem účinnosti tohoto zákona. Pro všechny nové 
dodávky stanovených stavebních výrobků dodaných po 
datu účinnosti tohoto zákona musí vyžádat u výrobce 
nebo dovozce CZ prohlášení o vlastnostech a připojení 
označení SCZ.". 

MF § 53 Doporučující připomínka 
Pokud budou přijaty systematické změny, doporučované výše, bude třeba 
upřesnit i ustanovení o účinnosti. 

Akceptováno. 

MK § 21 až 
25 

Doporučující připomínka 
Upozorňujeme, že celý legislativní text v navržených ustanoveních § 21 až § 
25 je strukturován naprosto nevhodným způsobem – každý odstavec začíná 
slovesem, a tak není zcela jasné, ke komu se povinnosti stanovené 
v jednotlivých ustanoveních vztahují. Navíc  
v § 21 a § 24 jsou jednotlivá ustanovení chybně označena jako odstavce, ač 
z logiky věci by mělo jít o písmena vztahující se k odstavci 2 v § 21 a v § 24. 
Doporučujeme upravit.  

Akceptováno. 
Normativní text upraven tak, že je v 
ustanovení uvedeno, jakého subjektu se 
týká (tj. výrobce, dovozce, distributor 
atd.). 

MK § 28 
odst. 5 
 

Doporučující připomínka 
Negativně vymezené ustanovení o „nevybírání poplatků“ ministerstvem za 
poskytování informací považujeme za nadbytečné. Doporučujeme vypustit. 

Akceptováno jinak. 
Normativní text upraven, že poskytování 
informací je bezplatné. 

MK § 48 
odst. 1 
písm. b) 

Doporučující připomínka 
Obecné ustanovení o vydávání vyhlášek ministerstvem považujeme za 
nadbytečné a navíc duplicitní k § 50 návrhu zákona, v němž je stanoveno 
zmocnění k vydání příslušných vyhlášek. Doporučujeme vypustit. 

Akceptováno jinak. 
Obsah vyhlášek bude upraven v 
jednotlivých ustanoveních, v § 50 bude 
upravena kompetence pro MPO, aby tyto 
vyhlášky mohlo vydat. 

MK § 53 
(Dělená 
účinnost) 
 

Doporučující připomínka 
Upozorňujeme, že podle tohoto ustanovení má navržený § 46, který 
stanovuje výši pokut za přestupky v § 43 a § 45, nabýt účinnosti již 1. května 
2020, avšak samotné § 43 a § 45 nabydou účinnosti až 1. ledna 2021. 
Ustanovení by tak dopadalo na neexistující přestupky. Doporučujeme 
opravit.  

Akceptováno. 
Účinnost posunuta na roky 2021/2022. 
Předsunutí účinnosti přestupků zrušeno. 
Předsunutou účinnost budou mít 
ustanovení o CZ subjektu a o autorizaci, 
aby žadatelé mohli před účinností celého 
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zákona podat žádosti na MPO/ÚNMZ. 

MO  Bez připomínek --- 

MPSV  Bez připomínek --- 

MMR obecná ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
1. Obsah zákona není podle našeho názoru v souladu s uvedeným 
předmětem právní úpravy. Předmětem právní úpravy dle § 1 písm. a) a b) 
jsou podmínky pro dodávání stavebních výrobků a podmínky pro návrh a 
použití stavebních výrobků do staveb. Ustanovení § 35 pak odkazuje na § 
156 odst. 1 stavebního zákona.  
Dle důvodové zprávy je záměrem zákona v oblasti stanovení podmínek pro 
navrhování a  použití stavebních výrobků do staveb v České republice bližší 
specifikace obecných požadavků na použití stavebních výrobků ve stavbě 
stanovených v § 156 odst. 2 stavebního zákona. § 156 odst. 1 a  2 stavebního 
zákona však základní požadavky nestanovuje.  
Návrh zákona pak v mnoha případech stanoví požadavky na stavební 
výrobky pro použití do stavby např. podle vyhlášky o vlastnostech stavebních 
výrobků (§ 3).  
Požadujeme dát do souladu obsah a předmět vymezení právní úpravy 
navrhovaného zákona. 

Akceptováno. 
Normativní text upraven v kontextu 
ostatních připomínek. 
§ 35 a 36 upraveny, aby byla vyřešena 
návaznost na § 156 odst. 1 a § 156 odst. 2 
stavebního zákona – viz HK, ČKAIT. 
Upraven § 3 jako obecné ustanovení, jež 
rozděluje stavební výrobky. Pravidla pro 
uvádění a dodávání stavebních výrobků 
stanoví § 4 a § 7. 
 
§ 3: 
"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.".  
 

§ 4: 
"(1) Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením 
CE na trh upravuje přímo použitelný předpis. Pokud pro 
stavební výrobky s označením CE stanoví vyhláška o 
seznamu vlastností stavebních výrobků požadavky pro 
jejich návrh a použití do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo 
použitelného předpisu, lze stavební výrobek s označením 
CE uvést nebo dodat na trh v České republice, pokud 
splňuje tyto požadavky.". 
 
§ 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 v 
České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 
vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 
stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 
do staveb, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
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nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 
požadavky. 
(2) Stanovený stavební výrobek uvedený v souladu s 
právními předpisy na trh v jiném členském státě 
Evropské unie může být dodán na trh v České republice, 
pokud  
a) jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a 
použití v České republice a bylo pro něj vydáno 
prohlášení distributora o vlastnostech a byl označen SCZ, 
nebo 
b) bylo pro něj vydáno prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku.". 

MMR obecná ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
2. Stavby musí splňovat nikoliv jen základní požadavky na stavby, nýbrž i 
obecné technické požadavky na stavby, které jsou určeny stavebním 
zákonem a jeho prováděcími předpisy popř. pražskými stavebními předpisy, 
popř. jinými právními předpisy (např. atomový zákon). Žádáme uvést návrh 
zákona do souladu s touto skutečností v celé úpravě týkající  použití výrobků 
do staveb.  

Akceptováno. 
Text upraven v § 35 a 36 – viz dále. 

MMR § 2 odst. 
1 písm. 
a) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Požadujeme definovat termíny uvedené v § 2 odst. 1 písm. a) „opětovně 
použitý, repasovaný, recyklovaný výrobek“. 

Akceptováno jinak. 
Již dnes v § 12 zákona č. 22/1997 Sb.; v 
návrhu zákona zrušeno – bude platit, i 
když to nebude explicitně uvedeno, 
protože zákon neřeší původ výrobku 
(např. to zda je nebo není recyklovaný), 
ale jeho vlastnosti. Doplněn text do 
důvodové zprávy. 

MMR § 2 odst. 
1 písm. 
c) a d) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
V § 2 odst. 1 písm. c) a d) požadujeme slova „včetně stavebního výrobku 
určeného jako část tohoto stavebního výrobku“ vypustit.  
Obsahuje-li výrobek, kde jeho část je též označovaná CE, jedná se o sestavu 
podle písmena b).   

Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MMR § 2 odst. 
1 
požaduje
me 
písmeno 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
V § 2 odst. 1 požadujeme písmeno f) vypustit. 
Stavební práce je definována pouze pro potřeby § 2 odst. 1 písm. e), nikde 
jinde v návrhu zákona se pojem neuvádí. Definice je navíc zavádějící. Není 
jasné, zda zahrnuje práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby a jaké 

Akceptováno. 
Normativní text § 2 odst. 1 písm. f) 
zrušen. 
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f) vlastnosti stavby. Z uvedeného důvodu považujeme tento pojem 
nadbytečný. 

MMR odst. 2 
písm. b) 
 

Doporučující připomínka 
Některé vlastnosti nejsou vyjádřeny jen úrovní, třídou a popisem, nýbrž 

mezní hodnotou (zejména výrobky, na něž se nevztahují evropské normy). 

Doporučujeme mezní hodnotu do odst. 2 písm. b) doplnit.  

Akceptováno jinak. 
§ 2 odst. 2 písm. b) zní: 
"b) vlastnostmi vlastnosti vztahující se k základním 
požadavkům na stavby, vyjádřené v CZ prohlášení o 
vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech a v 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku 
úrovní, třídou, mezní hodnotou nebo popisem." 

§ 11 odst. 2 písm. f) zní: 
„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,“. 

"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," 

MMR odst. 2 
písm. c) a 
d): 

Doporučující připomínka 
Uvedená ustanovení vykazují rozpor s definicí obsaženou v 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. Do textu 
doporučujeme uvést následující definice: 
„úroveň“ = výsledek posouzení vlastností stavebního výrobku z hlediska jeho 
základních charakteristik vyjádřených číselnou hodnotou;  
alt. úroveň = hodnota, která je horní nebo dolní mezní hodnotou požadavku 
a která se uvádí jako deklarovaná hodnota příslušné charakteristiky;  
„třída“ = rozmezí úrovní vlastností stavebního výrobku, ohraničené 
minimální a maximální hodnotou;  
alt. třída = rozmezí dvou úrovní téže vlastnosti, mezi nimiž musí ležet 
hodnota funkční vlastnosti. 

Vysvětleno. 
Text ponechán, doplněna ještě definice 
mezní úrovně obdobně jako v CPR. 

MMR § 3 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Ustanovení § 3 stanoví dodání na trh nebo použití. Požadujeme slovo „nebo“ 

Akceptováno jinak. 
V § 3 upraveno rozdělení stavebních 
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nahradit slovem „a“. Současně požadujeme návrh doplnit o možnost použití 
nestanovených výrobků, které jsou nezbytné pro návrh a pro provedení 
stavby, a které mohou ovlivnit technické požadavky na stavby (např. hřebík), 
pokud tyto výrobky nebudou součástí stanoveného seznamu stavebních 
výrobků dle vyhlášky uvedené v § 2 odst. 1 písm. d). Dále upozorňujeme na 
skutečnost, že není k návrhu zákona přiložen návrh vyhlášky. 

výrobků; jednotlivé obecné požadavky 
pro uvádění, dodávání na trh a použití 
stavebních výrobků v § 4 a § 7. 
 

§ 3: 
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.  
 

§ 4: 
"(1) Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením 
CE na trh upravuje přímo použitelný předpis. Pokud pro 
stavební výrobky s označením CE stanoví vyhláška o 
seznamu vlastností stavebních výrobků požadavky pro 
jejich návrh a použití do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo 
použitelného předpisu, lze stavební výrobek s označením 
CE uvést nebo dodat na trh v České republice, pokud 
splňuje tyto požadavky.". 
 
§ 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 v 
České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 
vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 
stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 
do staveb, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 
požadavky. 
(2) Stanovený stavební výrobek uvedený v souladu s 
právními předpisy na trh v jiném členském státě 
Evropské unie může být dodán na trh v České republice, 
pokud  
a) jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a 
použití v České republice a bylo pro něj vydáno 
prohlášení distributora o vlastnostech a byl označen SCZ, 
nebo 
b) bylo pro něj vydáno prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku.". 
Teze návrhu vyhlášky bude předložena do 
vlády. 
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MMR § 3, 
písm. a) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

V písmenu a) požadujeme doplnit, že pokud nebudou požadavky stanoveny, 
musí odpovídat technické specifikaci dle § 15 návrhu zákona. 

Akceptováno. 
Upraveno v § 36 odst. 2, 3 a 4. 
§ 36/2, 3 a 4: 
"(2) Vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků 

stanoví seznam vlastností stavebních výrobků nezbytných 
pro jejich návrh a použití do staveb. 
(3) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové 
stavební výrobky s označením CE, které splňují požadavky 
jiných právních předpisů10) a harmonizovaných 
technických specifikací podle kapitoly IV přímo 
použitelného předpisu, a mají, s ohledem na zamýšlené 
použití, deklarovány všechny vlastnosti 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 předpisů10) a technických specifikací 
podle § 15, a mají s ohledem na určené použití 
deklarovány všechny vlastnosti, 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.". 

MMR § 4 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Upozorňujeme na skutečnost, že vyhláška o vlastnostech stavebních výrobků 
není k návrhu zákona přiložena. Pokud bude určovat seznam vlastností 
jednotlivých stavebních výrobků pro návrh a použití ve stavbě, pak se jedná 
o duplicitní kompetenci uvedenou v § 12 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, 
a tím dochází k roztříštěnosti působnosti mezi dva ústřední orgány státní 
správy.  
 
 
 
V této souvislosti upozorňujeme na základní nesoulad s principy tezí 
rekodifikace veřejného stavebního práva, které jednoznačně uvádějí nutnost 
odstranění roztříštěnosti požadavků na výstavbu. Současně upozorňujeme 
na nesoulad s nařízením Evropského parlamentu a  Rady (EU) č.  305/2011 
ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro 

Vysvětleno. 
Teze návrhu vyhlášky bude předložena do 
vlády. 
 
Neakceptováno – MMR nemá 
kompetenci určovat seznam vlastností, 
ale jen dle § 12 odst. 1 písm. d) navrhovat 
úpravy požadavků na stavby, jejich části, 
funkce, prvky a stavební výrobky a může 
dávat podněty k úpravě Českých 
technických norem nebo certifikace 
stavebních výrobků anebo k jiným 
stavebně technickým opatřením. 
MPO bude určovat vlastnosti ve vztahu k 
výrobkům dle § 36 odst. 3: 
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uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 
89/106/EHS, kde regulované vlastnosti stanoví rozhodnutí komise a v ČR by 
tak činil podzákonný právní předpis.  

"(3) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové 
stavební výrobky s označením CE, které splňují požadavky 
jiných právních předpisů10) a harmonizovaných 
technických specifikací podle kapitoly IV přímo 
použitelného předpisu, a mají s ohledem na zamýšlené 
použití deklarovány všechny vlastnosti 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.". 

MMR § 5 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Upozorňujeme na skutečnost, že v odstavci 3 není definován obrat „pokyny 
a bezpečnostní informace“. Požadujeme ustanovení doplnit. 

Vysvětleno. 
Pojem nebude definován, obdobná 
konstrukce bez definice je uvedena v CPR 
v čl. 11 odst. 6. V § 5 odst. 3 zrušen odkaz 
na odstavec 2. Upraven § 7/3. 
"(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 a návod na jeho údržbu, 
včetně vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé 
a předpokládaná 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, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, 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 na trh v 
České republice. Pokyny a bezpečnostní informace musí 
být uvedeny na obalu nebo přiloženy k dodávce 

stanoveného stavebního výrobku.". 

MMR § 12 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Pokládáme za nepřípustné zveřejňovat vzor na webu Ministerstva průmyslu 
a obchodu, jak je uvedeno v odstavci 4. 
Požadujeme vysvětlit, jakým způsobem bude řešena ochrana označení, 
pokud není definována právním předpisem.  
 

Vysvětleno. 
Normativní text upraven dle MF, možnost 
uveřejňovat vzory (nikoliv závazné 
tiskopisy) v právním řádu ČR je možná – 
viz např. zákon č. 38/2008 Sb., jež v 
poslední novele toto zavedla (zákon č. 
90/2018 Sb.). 
Ochrana označení řešena prostřednictvím 
skutkové podstaty přestupku v § 43/2 
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písm. g). 

MMR § 35 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Požadujeme upravit ve smyslu, že vlastnosti stavebních výrobků musí 
odpovídat zákonným požadavkům jiných právních předpisů, přičemž 
požadavky na stavby definují také jiné právní předpisy, nejen stavební zákon. 

Akceptováno. 
§ 35: 

"§ 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.". 

MMR § 36 
 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Upozorňujeme na skutečnost, že v odstavci 1 je nesprávně uvedena citace 
ustanovení stavebního zákona (§ 156 odst. 2 základní požadavky 
nestanovuje). Text ustanovení § 36 odst. 1 požadujeme uvést v tomto znění: 
 „Stavební výrobky, které mají být navrženy a použity do stavby a představují 
zvýšenou míru ohrožených zájmů, musí být posouzeny podle tohoto zákona, 
případně podle jiných právních předpisů.“. 
§ 36 odst. 1 písm. a) a b) pak požadujeme vypustit pro nadbytečnost. 

Akceptováno. 
§ 36: 

"§ 36 
(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 seznam vlastností stavebních výrobků 
nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb. 
(3) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové 
stavební výrobky s označením CE, které splňují 
požadavky jiných právních předpisů10) a 
harmonizovaných technických specifikací podle kapitoly 
IV přímo použitelného předpisu, a mají, s ohledem na 
zamýšlené použití, deklarovány všechny vlastnosti 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 předpisů 10) a technických specifikací 
podle § 15, a mají s ohledem na určené použití 
deklarovány všechny vlastnosti, 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 k požadavkům stavebníka. Pokud není 
dokumentace v příslušných podrobnostech zpracována, 
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stanoví vlastnosti stavebních výrobků zhotovitel stavby s 
přihlédnutím k požadavkům stavebníka.  
(6) Pokud harmonizované technické specifikace7) nebo 
technické specifikace umožňují dodávat na trh stavební 
výrobek s vlastnostmi ve více úrovních nebo třídách nebo 
ve více mezních hodnotách tyto úrovně nebo třídy nebo 
mezní hodnoty nejsou pro použití stavebního výrobku 
podle tohoto zákona vymezeny, stanoví je projektant11) 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. 
 (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.". 

MMR obecná Doporučující připomínka 
Upozorňujeme na skutečnost, že k návrhu zákona není přiložen návrh 
vyhlášky, jak je uvedeno v odstavci 2. 

Vysvětleno. 
Teze návrhu vyhlášky budou součástí 
materiálu do vlády. 

MMR obecná ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Upozorňujeme na skutečnost, že zveřejnění na webu nemá právní relevanci. 
Požadujeme proto   odstavec 5 vypustit. 

Vysvětleno. 
MPO bude zveřejňovat doporučující 
informace, nikoliv závazné informace. 
Tento návrh byl konzultován s 
podnikatelskou veřejností, jež toto vítá. 

MMR obecná ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Požadujeme vypustit odstavec 6 pro duplicitu se stavebním zákonem. 

Vysvětleno. 
Text upraven a doplněn do odst. 7, návrh 
byl konzultován s podnikatelskou 
veřejností, jež toto vítá. 

MSP obecně ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
a)Souběžně s posuzovaným návrhem zákona je předkládán návrh zákona, 
kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních 
výrobcích a jejich použití do staveb. Vzhledem k tomu, že s posuzovaným 
návrhem neoddělitelně souvisí a také vzhledem k deklarované snaze o 
zpřehlednění a sjednocení právní úpravy se jeví nezbytným tyto změny 
předložit společně v rámci jednoho právního předpisu (viz také připomínky 
k přechodným ustanovením).  

Akceptováno. 
 

MSP obecně Doporučující připomínka Vysvětleno. 
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b) Postrádáme návrh prováděcích předpisů (nebo alespoň jejich tezí), 
k jejichž vydání zákon obsahuje zmocnění, mají-li, jak předpokládáme, nabýt 
účinnosti společně.  

Teze návrhu vyhlášky budou součástí 
materiálu do vlády. 

MSP obecně Doporučující připomínka 
c) Text návrhu zákona není propojen se zavedenou oborovou terminologií a 
zdánlivě nadbytečně zavádí pojmy dosud nepoužívané (např. „určené 
stavební normy“, „popis“ v §2 písm. b)). Dále používá neurčité či složité a 
nesrozumitelné pojmy (např. §2 písm. e), §18 odst. 3 písm. f) bod 1).  
Doporučujeme v tomto smyslu text důkladně revidovat a využívat vhodnou 
stávající terminologii.  

Vysvětleno. 
Text zákona revidován a upraven dle 
MPŘ, některé pojmy pro nadbytečnost 
zrušeny – např. stavební práce. 
Určené stavební normy budou pouze 
výrobkové normy a návrhové normy, 
které stanoví požadavky na výrobky pro 
jejich návrh a použití do staveb. 
"Popis" – vyskytuje se v CPR (čl. 2 bod 5) 
"trvalé zabudování" – vyskytuje se v NV č. 
163/2002 Sb., definice stavebního 
výrobku 
§18 odst. 3 písm. f) bod 1) – vyskytuje se 
v CPR (příloha IV, tab. 2) 

MSP obecně ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
d)Upozorňujeme, že návrh zákona v rozporu s obecnými požadavky na 
implementaci doslovně přebírá některá ustanovení o povinnostech osob 
z přímo aplikovatelného 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  (např. §22 vs. čl. 11, §23 vs. čl. 12, §22 vs. čl. 
13). Za porušení těchto povinností nadto kolizně stanovuje různé sankce.  
 

Akceptováno/Vysvětleno. 
Text prověřen, dotčená ustanovení se 
týkají neharmonizovaných stavebních 
výrobků, ustanovení opravena. Zákon 
adaptuje CPR pouze v částech, kde to 
nařízení požaduje – upravuje základní 
rámec tak, že na CPR odkazuje a další 
podmínky pro uvádění na trh 
nestanovuje, s výjimkou § 5 odst. 2 a 3, 
jež určují použití jazyku, což CPR pro 
případ odst. 2 předpokládá. (Pozn. 
Ustanovení § 5 nyní přesunuto do § 4). 

MSP obecně Doporučující připomínka 
e)Doporučujeme text návrhu revidovat také z hlediska interpunkce (chybně 
např. v § 2 odst. 2 písm. a) za slovem „výrobcem“, v §9 odst. 3 za slovy „v 
takovém případě“ nebo v§14 odst. 3 písm. e) za slovem „jazyce“.). 

Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MSP §1 písm. Doporučující připomínka Neakceptováno. 
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c) Žádáme nahradit slova „hospodářských subjektů“ slovem „osob“. Případně 
doporučujeme zvážit zavedení legislativní zkratky „hospodářský subjekt“ na 
tomto místě namísto definice pojmu v §2 odst. 2 písm. i), kterou však 
nepovažujeme za definici pojmu, a proto ji doporučujeme vypustit. Tuto 
úpravu je třeba promítnout do ostatních dotčených ustanovení návrhu 
zákona, kde se vyskytuje pojem hospodářský subjekt.   

Pojem "hospodářský subjekt" se běžně 
používá v oblasti technické harmonizace. 
Jedná se po pojmy, jež používá praxe a je 
s těmito pojmy srozuměna – viz CPR, 
zákon č. 22/1997 Sb. a zákon č. 90/2016 
Sb. 

MSP §3 písm. 

a) a §5 

odst. 1 

 

Doporučující připomínka 
V § 3 písm. a) doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slova „ , pokud byly 
vyhláškou stanoveny“ a odstranit duplicitu s §5 odst. 1. 
 

Vysvětleno. 
Pozn. § 3 přepracován. 
§ 3: 
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.  
 

§ 4: 
"(1) Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením 
CE na trh upravuje přímo použitelný předpis. Pokud pro 
stavební výrobky s označením CE stanoví vyhláška o 
seznamu vlastností stavebních výrobků požadavky pro 
jejich návrh a použití do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo 
použitelného předpisu, lze stavební výrobek s označením 
CE uvést nebo dodat na trh v České republice, pokud 
splňuje tyto požadavky.". 

 
§ 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 v 
České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 
vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 
stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 
do stavby, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 
požadavky. 
(2) Stanovený stavební výrobek uvedený v souladu s 
právními předpisy na trh v jiném členském státě 
Evropské unie může být dodán na trh v České republice, 
pokud  
a) jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a 
použití v České republice a bylo pro něj vydáno 
prohlášení distributora o vlastnostech a byl označen SCZ, 
nebo 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBKKCM505)



Stránka 29 (celkem 159) 

 

b) bylo pro něj vydáno prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku.". 

MSP §4 odst. 

1 

Doporučující připomínka 
Slovo „specifikuje“ doporučujeme nahradit slovem „upraví“ nebo „stanoví“. 

Akceptováno. 
Pozn. § 4 upraven a přesunut do § 8. 

MSP §4 odst. 

1 písm. 

c) 

Doporučující připomínka 
Slovo „subjektů“ doporučujeme nahradit slovem „osob“.  
 

Akceptováno. 
 

MSP §9 odst. 

3 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme vypustit slovo „ovšem“ ve větě druhé.  

Akceptováno. 
 

MSP §10 

 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme podrobněji odůvodnit podmínku „neexistence předpisů 
vyžadujících CZ prohlášení o vlastnostech“, případně ji z ustanovení vypustit. 
Je zřejmé (bude-li v této podobě schválen), že takový předpis (§8 odst. 1 
navrhovaného zákona) existuje a najisto vyžaduje pro stavební výrobky 
uváděné na trh v České republice CZ prohlášení o vlastnostech.  

Akceptováno. 
Doplněna důvodová zpráva. 

MSP §11 odst. 

2 písm. i) 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme slova „právnická osoba“ nahradit slovy „název právnické 
osoby“. 
 

Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MSP §11 odst. 

3 

 

Doporučující připomínka 
Neshledáváme podstatný rozdíl mezi stanovením vzoru prohlášení na 
internetových stránkách Ministerstva a stanovením v elektronické formě.  
Není zřejmé, v jaké formě (ne-li elektronické) bude vzor na internetových 
stránkách Ministerstva zveřejněn. Dále není jasné, kde jinde má být v 
elektronické formě závazně stanoven. Doporučujeme věcně vyjasnit a 
ustanovení upravit vypuštěním nadbytečného textu.  

Akceptováno. 
Druhá věta vypuštěna. 

MSP §12 odst. 

3 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme vypustit větu druhou pro její nenormativnost/nadbytečnost. 

Akceptováno jinak. 
Doplněn text "odpovídá". Upraveno v 
celém právním předpisu. 

"Připojením označení SCZ na stanoveném stavebním 
výrobku výrobce nebo distributor odpovídá za shodu 
vlastností stanoveného stavebního výrobku s vlastnostmi 
uvedenými v CZ prohlášení o vlastnostech nebo 
prohlášení distributora o vlastnostech.". 
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MSP §16 odst. 

1 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Ustanovení je formulováno velmi obecně. Pro lepší srozumitelnost a určitost 
navrhujeme (také v souladu s důvodovou zprávou) na konec textu 
ustanovení doplnit slova „ a které byly notifikovány podle nařízení vlády č. 
339/2002 Sb.“. 
Požadujeme doplnit odůvodnění ve vztahu k potřebnosti „určovat určené 
normy“, které jsou již zveřejněny a notifikovány.  

Částečně akceptováno. 
Podmínky notifikace technických norem a 
předpisů je stanovena nařízením vlády č. 
339/2002 Sb. Text § 16/1 upraven. 
Odkázáno bude na jiný právní předpis, 
kterým je NV 339/2002 Sb. 
Upraven text v § 48 odst. 3 písm. c): 
ÚNMZ "navrhuje Ministerstvu k 
odsouhlasení určené stavební normy." 
V DZ bude upřesněn postup navrhování, 
schvalování a určení stavebních norem. 
 

MSP §17 odst. 
5 písm. 
k) 

Doporučující připomínka 
Slova „CZ subjekt“ doporučujeme nahradit slovy „název CZ subjektu“, 
popřípadě také pro lepší srozumitelnost na konec textu doplnit slova „ , 
který CZ technické posouzení vypracoval“. 

Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MSP §18 odst. 

3  

 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme návětí formulovat následovně „CZ subjekt pro technické 
posuzování“ a dále pod písmeny uvádět jednotlivé požadavky. V písm. f) 
patrně na začátku vypadl text „CZ“ (usuzujeme vzhledem k nadpisu 
paragrafu). Pokud by se jednalo skutečně o „subjekt“, nikoliv „CZ subjekt“, 
jevilo by se vhodnějším ustanovení uvést v samostatném paragrafu.  

Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MSP §18 odst. 
3 písm. 
d) 

Doporučující připomínka 
Ustanovení doporučujeme pro jeho neurčitost a nenormativnost buď 
vypustit, nebo požadavky konkretizovat.  

Vysvětleno. 
Upraveno obdobně jako v zákoně č. 
90/2016 Sb. § 23. 

MSP §18 odst. 
3 písm. f) 

Doporučující připomínka 
Není zřejmé, zda bude (CZ) subjekt pro technické posuzování sám požadovat 
nějaké formální ověření vyjmenovaných požadavků na pracovníky (formou 
zkoušky, požadavkem na dobu praxe, požadavkem na specifické ukončené 
vzdělání), nebo zda splnění těchto požadavků bude ad hoc kontrolovat 
Ministerstvo (jak se zdá z důvodové zprávy a odst. 4) – doporučujeme 
specifikovat v návrhu, případně doplnit důvodovou zprávu. 
Bod 1 pro jeho neurčitost doporučujeme vypustit. 

Akceptováno.  
Bude doplněno do důvodové zprávy. 
Kontrola bude převážně prováděna v 
rámci kontroly AO společně s ÚNMZ. 
 
 
Neakceptováno. 
Bod 1) ponechán. 

MSP §18 odst. Doporučující připomínka Akceptováno. 
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3 písm. 
h) 

Doporučujeme provést úvahu nad vhodností použití pojmu „citlivé údaje“ 
(kterým se zpravidla rozumí jeho význam definovaný zákonem o ochraně 
osobních údajů jako „osobní údaj vypovídající o národnostním, rasovém 
nebo etnickém původu, politických postojích, členství v odborových 
organizacích, náboženství a filozofickém přesvědčení, odsouzení za trestný 
čin, zdravotním stavu a sexuálním životě subjektu údajů a genetický údaj 
subjektu údajů; citlivým údajem je také biometrický údaj, který umožňuje 
přímou identifikaci nebo autentizaci subjektu údajů,“ a případně zvážit jeho 
nahrazení jiným pojmem (např., pokud správně rozumíme tomu, co mělo být 
vyjádřeno, „obchodní tajemství a výrobně technické a jiné hospodářsky 
využitelné poznatky“). 

Doplníme do důvodové zprávy. 
Upraven text v písm. g) "ochrany 
obchodního tajemství a výrobně 
technických a jiných hospodářsky 
využitelných poznatků". 

MSP §19 

 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme doplnit důvodovou zprávu o vysvětlení, jaké jednotné 
postupy a požadavky při vydávání CZ technických posouzení nad rámec 
požadavků právních předpisů mají být dohodnuty CZ subjekty pro technické 
posuzování a výrobci nebo zplnomocněnými zástupci. 

Vysvětleno. 
Jedná se o požadavky na deklaraci 
stejných vlastností stanoveného 
stavebního výrobku pro jeho návrh a 
použití do staveb s ohledem na jeho 
určené použití 

MSP §21 až 26 Doporučující připomínka 
Požadujeme jednotlivé povinnosti stanovené různým osobám uvádět vždy 
adresně, např.: „Výrobce uvádí, dovozce zajistí…“, popřípadě využít pro 
ustanovení jednotnou formu obdobně jako je tomu v §21 odst. 2.  

Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MSP §25 odst. 
4 

Doporučující připomínka 
Z dikce ustanovení není zřejmé, kdo předkládá dozorovému orgánu 
technickou dokumentaci, resp., jak ho k tomu má dovozce přimět. 
Doporučujeme povinnost předložení uvést adresně. 

Vysvětleno. 
Ustanovení obdobné s CPR čl. 13 odst. 8. 
Celý § klade povinnost dovozci. 
 
"(4) Dovozce uchovává kopii CZ prohlášení o vlastnostech 
a technickou dokumentaci po dobu 10 let pro potřeby 
orgánů dozoru.". 

MSP §26 odst. 
1 

Doporučující připomínka 
Ad věta první - je-li smyslem ustanovení stanovit, že je možno na český trh 
dodat stanovené stavební výrobky, které již byly uvedeny na trh v jiném 
členském státu EU pod jeho podmínkami, je třeba větu v tomto smyslu 
výslovně přeformulovat. V současném znění požadavek, aby výrobek 
splňoval požadavky právních předpisů jiného členského státu, nedává zcela 
smysl a je neakceptovatelný.  

Akceptováno jinak. 
§ 26 odst. 1 se netýká pouze vzájemného 
uznávání. 
Upraven text § 26 odst. 1 následovně: 
"Distributor dodává na trh v České 
republice stanovené stavební výrobky 
podle § 7 odst. 1 až 3. Před dodáním 
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Úvodní část odstavce za větou první doporučujeme rozdělit na další 
samostatný odstavec. 

stanoveného stavebního výrobku na trh 
v České republice zajistí distributor, aby 
ke stanovenému stavebnímu výrobku 
bylo přiloženo…" 
Vysvětleno. 
Vzhledem k úpravě textu ponecháno v 
jednom odstavci. 
 

MSP §27 

 

Doporučující připomínka 
Vzhledem k totožnému znění doporučujeme oba odstavce sloučit a uvést 
následovně: „Dovozce nebo distributor se považuje…“. 

Akceptováno jinak. 
Text se částečně liší, dovozce uvádí na 
trh, distributor dodává na trh. 
V odst. 2 stanoveno, distributor 
"dodává". 

MSP §28 

 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme vypustit odstavec 5 a v odst. 3 za slovo „místo“ vložit slovo 
„bezplatně“. 
Odst. 3 doporučujeme taktéž označit jako transpozici.  
V odst. 4 doporučujeme slovo „odpoví“ nahradit slovy „poskytne 
informace“. 

Akceptováno jinak. 
Normativní text upraven v odst. 5. 
 
Neakceptováno. 
Jde o činnost "národního" kontaktního 
místa pro neharmonizované stavební 
výrobky. 
Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MSP §29 odst. 

3 

 

Doporučující připomínka 
Text ustanovení není dobře srozumitelný.   
a) Certifikáty… lze využít výrobcem při posuzování… 
b) Certifikáty… lze využít při posuzování… v případech kdy posuzování 
provádí výrobce.  
Doporučujeme přeformulovat např.: „Certifikát vydaný xxx osobou může 
výrobce použít…“. 

Akceptováno jinak. 
Písmeno b) zrušeno. Text uveden takto: 

"(3) Certifikáty vydané autorizovanou osobou lze 
využít výrobcem při posuzování stálosti vlastností a 
vydávání CZ prohlášení o vlastnostech.". 

MSP §30 odst. 
2 

Doporučující připomínka 
Rozumí-li se pověřenou právnickou osobou autorizovaná osoba, 
doporučujeme pro zachování jednoty terminologie použít tento pojem. 

Akceptováno. 
Upravit text. 

MSP §32 odst. 

4 

Doporučující připomínka 
Pro nadbytečnost/duplicitu doporučujeme vypustit slova „ , pokud 

Akceptováno. 
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autorizovaná osoba neplnila skutečnosti stanovené v tomto zákoně nebo 
vyhlášce o skupinách výrobků“.  

MSP §33 odst. 

1-3, §37 

odst. 6 

Doporučující připomínka 
Subjekt, jemuž svědčí povinnosti, doporučujeme v textu uvést v jednotném 
čísle. 
 

Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MSP §36 odst. 

6 

Doporučující připomínka 
Ustanovení doporučujeme pro nadbytečnost vypustit bez náhrady.  
 

Akceptováno. 
Text zrušen. 

MSP §39 

 

Doporučující připomínka 
V celém paragrafu doporučujeme revidovat duplicity (odst. 1 vs. odst. 4, 
odst. 2 vs. odst. 5) a používat jednotnou terminologii (např. „Stejnopis 
písemného vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované 
osobě.“ vs. „Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí 
kontrolované osobě.“). V odst. 3 doporučujeme výraz „po zjišťování zjistí“ 
nahradit vhodnějším obratem (např. „po zjišťování prokáže“ nebo „po 
zjišťování dojde k závěru“).  

Vysvětleno. Akceptováno. 
Duplicity nevnímáme, neboť se 
ustanovení týkají jednou stavebních 
výrobků s označením CE a podruhé 
stanovených stavebních výrobků. 
Sjednocen text "vydá rozhodnutí x 
rozhodne", apod. 
 
Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MSP §41 odst. 
3 a 4 

Doporučující připomínka 
Rozumí-li se „přímo použitelným předpisem pro stavební výrobky“ jiný 
předpis než „přímo použitelný předpis“, pro který je zavedena legislativní 
zkratka, doporučujeme užít normativního odkazu, případně poznámky pod 
čarou. Rozumí-li se jím tentýž předpis, doporučujeme důsledně používat 
zavedenou legislativní zkratku.  

Akceptováno. 
Normativní text upraven. 

MSP §43 a 45 Doporučující připomínka 
Důvody pro rozdělení přestupků do dvou samostatných paragrafů nejsou 
srozumitelné, žádáme proto věcně přezkoumat, obě ustanovení propojit 
nebo vysvětlit odlišnosti v důvodové zprávě.  

Akceptováno dle požadavků MV. 

MSP §45 

písm. a) 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Dle navrženého znění by Ministerstvo mělo řídit „odvětví stavební výroby“, 
tj. včetně osob soukromého práva. Takovou konstrukci považujeme za 
nepřípustnou a ustanovení žádáme vypustit bez náhrady. 

Akceptováno. 
Text zrušen. 

MSP §48 odst. Doporučující připomínka Akceptováno jinak. 
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1 písm. 
b) 

Ustanovení pro nadbytečnost doporučujeme vypustit. Postačují zákonná 
zmocnění v textu zákona. 

Zmocnění MPO pro vydání vyhlášek je 
nyní zavedeno pouze v § 50. Byl zrušen 
původní § 4. 

MSP §52 odst. 
1 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Při navrženém znění přechodného ustanovení by se úprava vztáhla paušálně 
na všechna zahájená správní řízení. Je třeba specifikovat, na jaká konkrétní 
správní řízení (zahájená podle jakého právního předpisu) má úprava 
dopadnout. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně jedná o některá správní 
řízení podle stavebního zákona (zrušení/změnu jeho některých ustanovení 
posuzovaný návrh zákona neobsahuje), není toto přechodné ustanovení 
zcela na místě. Jeví se nezbytným změny/zrušení souvisejících právních 
předpisů předložit v rámci jednoho právního předpisu.  

Předpokládáme, že se jedná o 
připomínku k § 51. 
Akceptováno. 
Normativní text upraven. Oba zákony 
spojeny. 
 
K poslední větě – viz vyjádření k první 
obecné připomínce. 
 

MSP §52 odst. 

5 a 6 

 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 
a) Přechodné ustanovení v odst. 6 má být aplikováno na vztahy 

založené jiným právním předpisem, jehož změna ani zrušení se 

posuzovaným návrhem zákona nenavrhuje. Jeví se nezbytným 

změny/zrušení souvisejících právních předpisů předložit v rámci 

jednoho právního předpisu.  

 
b) Ustanovení odst. 6 tak, jak je formulováno, působí nepřípustně 

retroaktivně.  

 
c) Prohlášení o shodě je dokumentem vydaným při posuzování shody a 

ustanovení odst. 5 a 6 si tedy vzájemně odporují. Má-li být pro 

prohlášení o shodě stanovena výjimka, je třeba ustanovení v tomto 

smyslu jednoznačněji formulovat. 

 

Předpokládáme, že se jedná o 
připomínku k § 51. 
Akceptováno. 
Přechodná ustanovení upravena 
následovně: 
"(7) Stanovené 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, které jsou v souladu s tímto 
zákonem.  
(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.". 
V DZ bude uveden text: "Po datu účinnosti tohoto zákona 
musí výrobce pro stanovené stavební výrobky, které již 
uvedl na trh, vypracovat CZ prohlášení o vlastnostech a 
poskytnout jeho kopii zákazníkovi a připojit označení SCZ. 
Výrobce může toto CZ prohlášení o vlastnostech 
vypracovat na základě platných certifikátů a protokolů o 
zkoušce vydaných před datem účinnosti tohoto zákona v 
souladu s NV č. 163/2002 Sb. 
Distributor může pokračovat v prodeji stanovených 
stavebních výrobků do vyprodání zásob dodaných před 
datem účinnosti tohoto zákona. Pro všechny nové 
dodávky stanovených stavebních výrobků dodaných po 
datu účinnosti tohoto zákona musí vyžádat u výrobce 
nebo dovozce CZ prohlášení o vlastnostech a připojení 
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označení SCZ." 

 
Ve změnovém zákoně, resp. ve změnové 
části zákona, přechodná ustanovení 
nebudou, aby se nekřížila. 

MSP §53 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Zcela absentuje odůvodnění potřeby dělené účinnosti.  
Dělená účinnost přestavuje zásadní problém v kontextu se současně 
předkládaným doprovodným návrhem zákona, kterým se mění některé 
zákony v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích a jejich použití 
do staveb. Účinnost doprovodného zákona, jímž se mj. zrušuje nařízení vlády 
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky a jeho novely, je stanovena na 1. ledna 2021. Účinnost ustanovení 
§29-34 posuzovaného zákona, jejichž podstatná část je přejímána 
z uvedeného nařízení vlády, je pak stanovena již na 1. května 2020. Při 
navržené konstrukci by došlo k situaci, kdy pro tutéž problematiku bude 
platit dvojí právní úprava.   
Dělená účinnost nežádoucím způsobem dopadá také na oblast přestupků, 
kdy jsou stanoveny pokuty za dosud neúčinně stanovené přestupky. 1. 
května 2020 má kupříkladu nabýt účinnosti §46, který stanovuje výši pokut 
za přestupky podle některých ustanovení §43, který má ale nabýt účinnosti 
až 1. ledna 2021. 

Akceptováno. 
Účinnost příslušných § změnového 
zákona bude upravena. 
Účinnost zákona o stavebních výrobcích 
posunuta, předpoklad 01/2022. 
Doplněna důvodová zpráva, že původní 
AO se nebudou překlápět do nové právní 
úpravy. Noví žadatelé budou moci 
požádat půl roku před účinností celého 
zákona, aby ÚNMZ mohl rozhodnout o 
autorizaci. 
 

"Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022 s 

výjimkou ustanovení § 18, 30, 31, 32 odst. 5, § 47 odst. 3 

písm. a), která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2021.". 

 

MŠMT Obecně  Doporučující připomínka 

1. Upozorňujeme, že z předkládaného materiálu není jasné, jakým 
způsobem zamýšlel předkladatel nastavit poměr mezi definicemi 
„dodání“ a „uvedení“ na trh. V § 2 odst. 2 písm. h) je stanoveno, že 
„uvedením na trh“ je „první dodání“ a vzhledem k tomu, že nikde 
v materiálu se speciálně neupravuje pojem „první dodání“, je možno 
dovodit, že předkladatel tento termín zamýšlel vztáhnout pouze na 
jeden z druhů „dodání“, které je definováno v § 2 odst. 2 písm. f). 
V následujících ustanoveních např. v § 3 však dané termíny odděluje 
slovy „lze uvést nebo dodat na trh“, obdobně pak např. také v § 9 odst. 
3, tedy v konečném důsledku popírá „uvedení“ jako jeden z druhů 
„dodání“. Dále pak také v § 5 odst. 3 uvádí mimo jiné, že odpovědnost 

Vysvětleno. 
1)„Uvedení stanoveného stavebního 
výrobku na trh v České republice“ je první 
dodání, neboli uvedení stanoveného 
stavebního výrobku na trh v České 
republice, jak je definováno v § 2 odst. 2 
písm. h), kdy výrobce musí splnit všechny 
podmínky pro uvedení stanoveného 
stavebního výrobku na trh v ČR.  
2)„Dodáním stanoveného stavebního 
výrobku na trh“ podle § 2 odst. 2 písm. f) 
je jakékoliv další opakované dodání již 
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má „distributor, který první dodává … na trh“, avšak na základě výše 
zmíněného by zde mělo být buď uvedeno „uvádí“, anebo pouze 
„dodává“, a to s ohledem na navrhovaný § 2 odst. 2 písm. k). 
Doporučujeme materiál sjednotit ve smyslu uvedeném. 

uvedeného stanoveného stavebního 
výrobku na trh v ČR.  
Oba procesy se liší v povinnostech 
vyplývajících pro výrobce nebo 
distributora stanoveného stavebního 
výrobku.  
V tomto smyslu pojmově sjednoceno: 
V § 5 odst. 3 vypustit slovo „první“.   
V § 8 odst. 3 vypustit slovo „první“. 
V § 26 odst. 1 vypustit slovo „první“.   

MŠMT  Doporučující připomínka 

2. Předkladatel na mnoha místech zmiňuje označení SCZ, kdy 
předpokládáme, že toto označení je myšleno písmeny „SCZ“, avšak toto 
ze samotného znění ani z důvodové zprávy nevyplývá a mohou tedy 
vznikat pochybnosti, zda se např. nejedná o způsob označení či označení 
od nějakého konkrétního subjektu. Doporučujeme materiál změnit tak, 
aby nevznikaly uvedené pochybnosti, a zároveň doporučujeme doplnit 
Důvodovou zprávu o informaci, z jakého důvodu bylo vybráno zrovna 
toto písmenné označení. 

Vysvětleno. 
Podle § 12 odst. 3 je označení SCZ 
jediným označením, které potvrzuje 
shodu vlastností stanoveného stavebního 
výrobku s vlastnostmi uvedenými v CZ 
prohlášení o vlastnostech nebo 
v prohlášení distributora o vlastnostech.  
 
Důvodová zpráva doplněna. 

MŠMT  Doporučující připomínka 

3. Není jasné, z jakého důvodu předkladatel užívá označení „CZ“ ve vztahu 
k „prohlášení o vlastnostech“, „technickému posouzení“, „subjektu pro 
technické posuzování“, „certifikátu“, „protokolu o posouzení vlastností“. 
S ohledem na § 8 odst. 3, kde předkladatel uvádí, že „CZ prohlášení o 
vlastnostech … musí být v českém jazyce“ není zamýšleno toto označení 
vztahovat k jazyku a není spojeno ani se subjektem, který tyto 
dokumenty vydává, jelikož např. výrobce dle § 2 odst. 2 písm. j) nemusí 
být osobou z ČR, avšak má povinnost podle § 9 odst. 6, tedy za určitých 
okolností vydat „CZ prohlášení o vlastnostech“. Obecně nepovažujeme 
toto písmenné označení za vhodné a doporučujeme jej nahradit 
označením slovním. 

Dále pouze upozorňujeme, že součástí jednotného vnitřního trhu EU, který 
je založen na základních svobodách, je také právo podnikat v jakékoli členské 

Vysvětleno. 
Označení je zavedeno proto, aby bylo 
rozlišeno např. „CZ prohlášení o 
vlastnostech“ a „prohlášení o 
vlastnostech“, „CZ subjekt pro technické 
posuzování“ a „Subjekt pro technické 
posuzování“ a další. 
Smyslem navrhované právní úpravy je 
maximální přizpůsobení národnímu 
systému neharmonizovaných 
(stanovených) stavebních výrobků 
systému evropskému. Pro odlišení je 
použito označení „CZ“. 
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zemi. Omezení podnikání v dané oblasti pro Českou republiku pouze na 
české subjekty by tedy mohlo být v konečném důsledku označeno za 
diskriminační. 

 
 
 

MŠMT  Doporučující připomínka 

4. Předkladatel zmiňuje v samotném materiálu i v Důvodové zprávě 
„vyhlášku o skupinách výrobků“ a „vyhlášku o vlastnostech stavebních 
výrobků“. V navrhovaném § 30 odst. 1 však zcela nesystematicky uvádí 
také „vyhlášku o seznamu výrobků“, o které se jinde nezmiňuje, a není 
nám tedy zcela jasné, jaké vyhlášky předkladatel zamýšlí vydat. Dále také 
z materiálu nelze určit, co by mělo být obsahem předmětných vyhlášek, 
a to zvláště s ohledem na skutečnost, že předkladatel v § 50, který by 
měl určit, k provedení kterých konkrétních ustanoveních mají být 
vyhlášky vydány, zmiňuje nesprávná ustanovení, např. uvedený 
§ 9 nezmiňuje vyhlášku v odstavci 3, ale odstavci 4, § 13 neobsahuje 
odstavec 4 a stejně tak § 33 odst. 3 neobsahuje žádné pododstavce. 
S ohledem na uvedené doporučujeme materiál změnit a zároveň také 
upřesnit obsah zamýšlených vyhlášek. 

Akceptováno. 
Pojmově sjednoceno. 

MŠMT § 3 písm. 
a) a § 4 
odst. 2 

Doporučující připomínka 

Upozorňujeme, že legislativní zkratka, v tomto případě „vyhláška o 
vlastnostech stavebních výrobků“, by měla být, dle čl. 44 odst. 1 
Legislativních pravidel vlády, zavedena při prvním výskytu zkracovaného 
slovního spojení a dále také nelze legislativní zkratku využívat ještě před 
jejím zavedením. Doporučujeme materiál změnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

MŠMT § 9 odst. 
1 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme slovo „daný“ pro nadbytečnost odstranit. 

Akceptováno. 

MŠMT § 9 odst. 
3 

Doporučující připomínka 

Není jasné, z jakého důvodu předkladatel v předmětném odstavci dodržuje 
terminologii „kopie CZ prohlášení o vlastnostech“ všude kromě věty třetí, 
kde uvádí pouze „kopie“. Doporučujeme materiál v daném ohledu sjednotit, 
příp. žádáme uvedené nesrovnalosti vysvětlit. 

Akceptováno. 

MŠMT § 11 
odst. 2 

Doporučující připomínka 

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětný pododstavec, který začíná slovy 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBKKCM505)



Stránka 38 (celkem 159) 

 

písm. i) „právnická osoba pověřená“, nenavazuje na úvodní návětí odstavce, které 
končí slovem „obsahuje“, doporučujeme materiál v daném smyslu změnit. 

 

Dále také z formálního hlediska doporučujeme v předmětném pododstavci 
nahradit slovo „staveních“ slovem „stavebních“. 

MŠMT § 17 
odst. 5 
písm. b) 

Doporučující připomínka 

Upozorňujeme, že na konci předmětného pododstavce by měla být 
z formálních důvodů doplněna čárka nebo slovo „a“. Doporučujeme materiál 
doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

MŠMT § 18 
odst. 3 
písm. f) 

Doporučující připomínka 

Není jasné, z jakého důvodu předkladatel vztahuje pouze tento předmětný 
pododstavec k obecnému subjektu pro technické posuzování a nikoli, jako 
v ostatních případech k „CZ subjektu pro technické posuzování“. 
Doporučujeme materiál sjednotit, příp. žádáme uvedené vysvětlit. 

Akceptováno. 

MŠMT § 21 až 
26 

Doporučující připomínka 

Upozorňujeme, že v každém jednotlivém odstavci předmětných paragrafů je 
nutno uvádět subjekt, ke kterému se předmětné ustanovení vztahuje a nelze 
se tedy odkazovat na nadpis paragrafu podobným způsobem, jak činí 
předkladatel. Doporučujeme materiál změnit a doplnit ve smyslu uvedeném. 

Akceptováno. 

MŠMT § 26 
odst. 1 
písm. a) 

Doporučující připomínka 

S ohledem na čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, který stanoví, že při 
více možnostech vyjádřených v pododstavcích se spojka „nebo“ klade pouze 
mezi poslední dvě možnosti, doporučujeme slovo „nebo“ z předmětného 
pododstavce odstranit. 

Akceptováno. 

MŠMT § 26 
odst. 1 
písm. b) 
a c) 

Doporučující připomínka 

Nepovažujeme za vhodné specifikovat varianty v pododstavcích způsobem, 
který činí předkladatel a doporučujeme tedy obsah „prohlášení distributora 
o vlastnostech“ podle písmene b) a „prohlášení distributora“ podle písmene 
c) určit v dalších samostatných odstavcích. 

Vysvětleno. 
§ 26 stanovuje povinnosti distributora, 
který s ohledem na konkrétní případ 
vybere jednu z variant uvedenou v odst. 1 
písm. a), b) nebo c). 

MŠMT § 28 
odst. 1 a 
§ 48 
odst. 1 

Doporučující připomínka 

Není jasné, z jakého důvodu předkladatel ukládá stejnou povinnost 
Ministerstvu průmyslu a obchodu dvěma různými ustanoveními. 
Doporučujeme materiál v daném ohledu změnit. 

Akceptováno. 
Text § 28 odst. 1 upraven v návaznosti na 
akceptaci připomínky § 28 odst. 5.  
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písm. f)  

MŠMT 28 odst. 
5 

Doporučující připomínka 

Upozorňujeme, že dle navrhovaného odstavce 1 předmětného paragrafu 
Ministerstvo pouze zajišťuje určitou činnost, ale není stanoveno, že ji přímo 
vykonává. V případě, že je tedy stanoveno, že „Ministerstvo nevybírá … 
žádné poplatky“, neznamená to, že tyto poplatky nevybírá ani samo 
kontaktní místo. Doporučujeme tedy uvést, jakým způsobem bude případný 
poplatek určen nebo předmětný odstavec změnit např. takto: „Informace 
podle odstavce 2 a 3 jsou poskytovány bezplatně.“ 

Akceptováno. 

MŠMT § 31 Doporučující připomínka 

Doporučujeme do materiálu doplnit označení odstavce 1 předmětného 
paragrafu 

Akceptováno. 

MŠMT § 31 
odst. 3 
písm. g) 

Doporučující připomínka 

Vzhledem ke skutečnosti, že v ostatních pododstavcích jsou zmiňování 
pracovníci a nikoli zaměstnanci, doporučujeme materiál v daném ohledu 
změnit a sjednotit. 

Akceptováno. 

MŠMT § 43 
odst. 1 
písm. g) 

Doporučující připomínka 

Z formálního hlediska doporučujeme na konci bodu 2. doplnit čárku a dále 
také rozdělit bod 3. tak, že se za text „SCZ“ doplní čárka a zbytek bodu označí 
jako bod 4. 

Akceptováno. 

MŠMT § 46 
písm. a) 

Doporučující připomínka 

Doporučujeme za slova „§ 43 odst. 1 písm. g) bod 1.“ doplnit čárku a 
materiál tak formálně sjednotit 

Akceptováno. 

MŠMT § 46 
písm. b) 

Doporučující připomínka 

Z formálního hlediska doporučujeme za slova „i) bod 2“ doplnit tečku 

Akceptováno. 

MV § 16 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Požadujeme vyjasnit vazbu mezi pojmem „určené stavební normy“ a 

pojmem „určené normy“, který je vymezen v § 4a zákona č. 22/1997 Sb., o 
technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

Upozorňujeme dále, že jestliže zákon odkazuje na technickou normu, 
pak má být zajištěn bezplatný přístup k takové normě z hlediska dostupnosti 
práva (čl. 45a Legislativních pravidel vlády). V odstavci 4 je uvedeno, že 

Vysvětleno. Připomínkové místo 
změnilo charakter připomínky na 
doporučující. 
Není žádný vztah v určené stavební 
normě a v určené normě. Doplněna 
důvodová zpráva. Institut určené stavební 
normy bude zcela separátní od zákona č. 
22/1997 Sb. 
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„Určené stavební normy zveřejní Ministerstvo ve Věstníku Úřadu“, není však 
zřejmé, zda se bude jednat o úplné znění těchto norem, či pouze jejich výčet. 
Navrhujeme proto v textu zákona výslovně stanovit, že přístup k určeným 
stavebním normám, přesněji k jejich celému obsahu, bude bezplatný. Tento 
požadavek může být stanoven například obdobně jako ve zrušeném § 196 
odst. 2 stavebního zákona, který zněl: „Pokud tento zákon nebo jiný právní 
předpis vydaný k jeho provedení stanoví povinnost postupovat podle 
technické normy (ČSN, ČSN EN), musí být tato technická norma bezplatně 
veřejně přístupná.“ 

 
Ve Věstníku ÚNMZ bude pouze seznam 
určených stavebních norem, dostupné 
pak budou tyto normy prostřednictvím 
ČSN online. Text technických norem 
nemůže být bezplatný vzhledem k 
závazkům k mezinárodním organizacím, 
jež normy tvoří. 

MV § 17 
odst. 5 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
1. Navrhujeme zpřesnit text písmene k) a stanovit, že součástí CZ 

technického posouzení není CZ subjekt pro technické posuzování, ale 
jeho označení.  

2. S ohledem na odstavec 4 písm. g) dále navrhujeme doplnit obsah CZ 
technického posouzení o dobu jeho platnosti. 

Akceptováno. 
Doplněno "název CZ subjektu pro 
technické posuzování". 
 
Akceptováno. 
Text doplněn do písmene k). 

MV § 21 až 
26 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Jednotlivá ustanovení právního předpisu musí být formulována jednoznačně, 
tím spíše, ukládají-li osobám povinnosti. Některé věty navrhovaných 
ustanovení však bez podmětu postrádají smysl a tento nedostatek by bylo 
nutné kompenzovat pomocí systematického výkladu. Nadpis by neměl 
nahrazovat normativní text zákona. Do textu ustanovení, v nichž není 
vyjádřen subjekt, kterému jsou ukládány povinnosti, proto požadujeme 
tento údaj doplnit. 

Akceptováno. 

MV § 32 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
1. V odstavci 3 písm. a) je uvedeno, že Úřad rozhodne o „pozastavení 

účinnosti rozhodnutí o autorizaci“. Taková konstrukce však ve správním 
řízení není obvyklá  
a může s sebou nést další související problémy. Navrhujeme proto, aby 
v případě potřeby úřad vydal nové rozhodnutí, kterým bude pozastavena 
autorizace právnické osoby a nezasahoval do již pravomocného 
rozhodnutí.  

2. Dle odstavce 3 písm. c) Úřad rozhodne o „zrušení rozhodnutí 
o autorizaci“. Podle správního řádu je ovšem správní rozhodnutí možné 
zrušit pouze v řízení o opravných prostředcích, případně v řízení před 

Vysvětleno. 
Text vychází ze stávajícího textu § 11 
odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. a není 
vhodné, aby byl rozdílný, tím více, že 
řízení bude vedeno u ÚNMZ. 
 
 
 
Vysvětleno. 
Text upraven dle stávajícího textu § 11 
odst. 5 zákona č. 22/1997 Sb. 
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soudem. Obdobně jako v předchozí připomínce proto navrhujeme, aby 
úřad v případě potřeby vydal nové rozhodnutí, na jehož základě bude 
příslušné pověření (autorizace) právnické osobě odebráno.  

3. V odstavci 4 je navrhováno, že Úřad „zruší rozhodnutí o pozastavení 
účinnosti rozhodnutí o autorizaci“. Obdobně jako v předchozích 
připomínkách požadujeme upravit také toto ustanovení.  

V návaznosti na výše uvedené připomínky je nutné upravit též navazující 
ustanovení navrhovaného zákona (například § 32 odst. 4, § 34).  

 
 
 
Vysvětleno. 
Text upraven dle stávajícího textu § 11 
odst. 6 zákona č. 22/1997 Sb. 
 

MV Obecná 
k části 
páté 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
1. Navrhujeme, aby přestupky, jejichž skutkové podstaty jsou shodné, 

nebyly rozděleny do samostatných ustanovení, ale aby byly 
sjednoceny do jednoho ustanovení. S ohledem na to, že nabytím 
účinnosti zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a 
řízení o nich, došlo k zavedení jednotného pojmu „přestupek“ 
zahrnující dřívější přestupky fyzických osob i správní delikty fyzických 
podnikajících a právnických osob a vzhledem k tomu, že v souladu 
s usnesením vlády č. 866 ze dne 5. října 2016 by také mimo jiné 
mělo docházet k jednotnému přístupu k hranicím sazeb pokut za 
přestupky, které by pro fyzické osoby neměly být neodůvodněně 
nižší než pro podnikající fyzické osoby či právnické osoby, 
považujeme za vhodnější upravit přestupky obsahující stejnou 
skutkovou podstatu pro všechny subjekty v jednom ustanovení. 
Například navrhované ustanovení § 43 odst. 4 písm. h) bod 2, § 43 
odst. 6 písm. i) bod 2 a § 43 odst. 7 písm. d) bod 2 by mohly být 
sloučeny do jedné skutkové podstaty, která by spočívala v porušení 
informační povinnosti. 

2. Obdobně navrhujeme sloučit ustanovení, v nichž je totožný subjekt 
přestupku (§ 43 odst. 1 a § 45 a dále § 43 odst. 2 a 4). 

3. Navrhujeme sjednotit výši pokut za přestupky se stejnou skutkovou 
podstatou spáchané fyzickými, právnickými a podnikajícími fyzickými 
osobami. Vláda usnesením č. 866 ze dne 5. října 2016 uložila členům 
vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů provádět při 
novelizacích zákonů obsahujících skutkové podstaty přestupků jejich 
průběžnou revizi směřující mimo jiné k jednotnému přístupu k 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, prověřeno. 
 
Akceptováno. 
Pokuty sníženy z hlediska výše na max. 
25 000 000,-.  
Pro FO jsou navrženy skutkové podstaty, 
kde sankce jsou rozděleny na max. 
1 000 000,-, 5 000 000,- a 10 000 000,-. 
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hranicím sazeb pokut za přestupky, a to včetně hranic sazeb 
pořádkových pokut tak, aby v jednotlivých zákonech nebyly hranice 
sazeb pokut za přestupky pro fyzické osoby neodůvodněně nižší než 
hranice sazeb pokut za přestupky pro podnikající fyzické osoby a 
právnické osoby. Za přestupky, jejichž typová závažnost je stejná 
nebo srovnatelná, by měl být stanoven stejně přísný správní trest, a 
to i v případě, shodují-li se znaky objektivní stránky přestupku, jehož 
se dopustí na jedné straně právnická osoba, popřípadě podnikající 
fyzická osoba, a na druhé straně fyzická osoba. Výjimkou mohou být 
pouze případy, kdy z povahy povinnosti vyplývá, že její nesplnění 
právnickou osobou nebo podnikající fyzickou osobou již samo o 
osobě vyvolává vyšší stupeň nebezpečí pro výkon veřejné správy, 
než její nesplnění fyzickou osobou. 

4. Výše pokut nejsou v důvodové zprávě odůvodněny. Navrhujeme 
tedy doplnit jejich odůvodnění a případnou úpravu horní hranice 
pokut při dodržení zásad pro jejich stanovení. Předkladatel se v 
důvodové zprávě může zaměřit na porovnání přestupků, pro které je 
na daném úseku veřejné správy zakotven stejný druh a rozpětí 
správního trestu. Například může vysvětlit, že určitý přestupek (nebo 
skupina přestupků) je postihován ve srovnání s jinými přestupky 
přísněji, protože způsobuje závažnější následek, má poruchový 
charakter, případně vykazuje jiný znak zvyšující jeho typovou 
závažnost. Při určování výše pokuty by předkladatel měl zohlednit 
následující aspekty:  

a. druh a rozpětí správního trestu musí vždy odpovídat typové 
závažnosti přestupku, pokuty by neměly být nepřiměřeně 
vysoké a měly by odrážet nižší typovou závažnost přestupků 
oproti trestným činům,  

b. příliš velké rozpětí sazby pokuty (zde do 10 milionů Kč) není 
vhodné, neboť ponechává nadměrný prostor pro správní 
uvážení,  

c. předkladatel by měl druh a rozpětí správního trestu rozlišit 
rovněž podle toho, zda jde o přestupky poruchové, anebo 
ohrožovací; za poruchové přestupky by měl být zpravidla 

Sjednocení s podnikateli se nejeví jako 
vhodné, neboť FO je v jiném postavení, 
zejména ekonomicky nižším. Nicméně 
snahou je přiblížení výše sankcí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
Doplněna důvodová zpráva. 
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stanoven přísnější správní trest než za přestupky ohrožovací, 
týkají-li se srovnatelných právních povinností. 

5. Požadujeme revizi skutkových podstat přestupků tak, aby byly 
formulovány dostatečně určitě a srozumitelně, tedy v souladu se 
zásadou nullum crimen sine lege.  Domníváme se například, že 
objektivní stránka přestupku uvedená  
v § 43 odst. 4 písm. c) bod 2 („v rozporu s § 21 odst. 2 neuchovává 
dokumenty nebo nepřiloží pokyny nebo bezpečnostní informace“) by 
měla být formulována například „v rozporu s § 21 odst. 2 
neuchovává dokumenty nebo nepřiloží ke stanovenému stavebnímu 
výrobku pokyny nebo bezpečnostní informace“. 

6. Navrhujeme sjednotit dikci ustanovení, která mají obdobnou 
objektivní stránku skutkové podstaty (například § 43 odst. 4 písm. f) 
a g) a § 43 odst. 6 písm. d) až f), které upravují nezajištění uvedení 
požadovaných údajů na obalu nebo dokladu). 

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 

MV § 42 
odst. 1 
písm. c) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Slovo „vydaných“ navrhujeme nahradit slovem „uložených“, neboť v souladu 
s § 39 se ochranné opatření ukládá, nikoliv vydává. Tuto připomínku 
uplatňujeme také k § 45 písm. b). 

Akceptováno 

MV § 43 
odst. 1 
písm. c) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Slova „v rozporu s přímo použitelným právním předpisem“ navrhujeme 
přesunout na konec pododstavce. Slova „v rozporu s § x“ se umisťují na 
začátek objektivní stránky skutkové podstaty přestupku tehdy, jestliže 
typovými znaky vymezené jednání pachatele přestupku je příslušným 
ustanovením zákona zakázáno. Naopak na konec objektivní stránky se slova 
„v rozporu s § x“, případně „podle § x“ umisťují, jestliže jednání pachatele 
přestupku je příslušným ustanovením zákona sice dovoleno, avšak v mezích 
stanovených podmínek. To znamená, že například podle navrhovaného 
ustanovení § 43 odst. 4 písm. a) se výrobce dopustí přestupku vždy, kdy na 
trh uvede stanovené stavební výrobky. Záměrem však pravděpodobně bylo 
učinit trestným pouze takové jednání výrobce, kterým na trh v České 
republice uvede stanovené stavební výrobky, které jsou v rozporu s právními 
předpisy,  
tj. v rozporu s § 21 odst. 1. Z toho důvodu je nutné uvedené ustanovení 

Akceptováno 
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přeformulovat. 
 Tuto připomínku uplatňujeme obdobně také k § 43 odst. 1 písm. j) a 
k),  
odst. 2 písm. a), b), e), g) a i), odst. 3 písm. a), odst. 4 písm. a), odst. 7 písm. 
a). 
 

MV § 43 
odst. 1 
písm. d 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Navrhujeme upravit uvedenou formulaci skutkové podstaty, neboť § 5 odst. 
2, na nějž toto ustanovení odkazuje, neupravuje žádné povinnosti. 

Akceptováno jinak. 
Skutková podstata zrušena. 

MV § 43 
odst. 1 
písm. g) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
V bodě 3 upozorňujeme, že povinnost vydat prohlášení distributora a 
označit jej SCZ je upravena v § 8 odst. 2, nikoliv v § 8 odst. 1. Navrhujeme 
proto chybný odkaz opravit. Dále není v zákoně nikde stanovena povinnost 
vydat prohlášení distributora o vzájemném uznávání, navrhujeme proto tuto 
část ustanovení vypustit. 

Akceptováno. 
Text upraven, nyní § 7 odst. 2. 
Zákon stanovuje povinnost vydat 
prohlášení distributora o stanoveném 
stavebním výrobku (§ 7 odst. 2). 

MV § 43 
odst. 2 
písm. a) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Upozorňujeme, že § 10 nestanoví povinnosti výrobce, text „nebo 10“ proto 
navrhujeme vypustit. 

Akceptováno. 

MV § 43 
odst. 2 
písm. c) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Navrhujeme vypustit text „v rozporu s § 9 odst. 5“ a na konec písmene 
doplnit text „podle § 9 odst. 5“. K odůvodnění viz zásadní připomínka k § 43 
odst. 1 písm. c).  
Tuto připomínku uplatňujeme obdobně také k § 43 odst. 2 písm. d) a f),  
odst. 4 písm. c) bod 2, písm. d) a h), odst. 5 písm. a), odst. 6 písm. i) a j), 
odst. 7 písm. c), § 44 písm. b). 

Akceptováno. 

MV § 43 
odst. 4 
písm. e) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Navrhované ustanovení požadujeme přeformulovat. Z navrhovaného textu 
není zřejmé, zda má předkladatel v úmyslu trestat provedení či neprovedení 
zkoušky, tedy zda se osoba dopustí přestupku tím, že neprovede zkoušky, ač 
je provést měla, nebo tím, že nechá provést zkoušky například tam, kde to 
nebylo vhodné.  
Tuto připomínku uplatňujeme obdobně také k § 43 odst. 6 písm. h). 

Akceptováno. 
Text upraven "neprovede nebo nenechá 
provést". 

MV § 43 
odst. 4 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
S ohledem na to, že má výrobce povinnost informovat příslušné orgány 

Akceptováno. 
Do textu vloženo slovo "neprodleně". 
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písm. h) 
bodu 2 

„neprodleně“, není zřejmé, ke kterému okamžiku dojde k naplnění skutkové 
podstaty přestupku. Skutkové podstaty přestupků musí být formulovány 
dostatečně určitě, požadujeme proto znění navrhovaného ustanovení 
upravit. 

MV § 43 
odst. 4 
písm. i) 
bodu 2 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Formulaci „nespolupracuje s orgány dozoru“ považujeme za příliš neurčitou  
a v rozporu se zásadou nullum crimen sine lege. Ustanovení proto 
požadujeme upravit, popřípadě vypustit. 
Tuto připomínku uplatňujeme také k § 43 odst. 5 písm. b), odst. 6 písm. k) a 
odst. 7 písm. e). 

Akceptováno. 
Skutková podstata zrušena. 

MV § 43 
odst. 6 
písm. b) 
bodu 1 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Dle navrhovaného ustanovení se přestupku dopustí dovozce, který v rozporu  
s § 24 odst. 2 před uvedením stanoveného stavebního výrobku na trh 
nezajistí, aby výrobce provedl posouzení stálosti vlastností stanovených 
stavebních výrobků v souladu se zamýšleným použitím a systémy posuzování 
vlastností uvedenými ve vyhlášce o skupinách výrobků. Podle § 24 odst. 2 
však toto posouzení musí být také v souladu s vyhláškou  
o vlastnostech stavebních výrobků. Není zřejmé, zda tato vyhláška není 
součástí skutkové podstaty úmyslně, nebo jde o opomenutí. 

Akceptováno. 
Slova …"vyhlášku…" zrušit. 

MV § 43 
odst. 6 
písm. i) 
bodu 2 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Upozorňujeme, že ustanovení je příliš neurčité, neboť ze samotné objektivní 
stránky skutkové podstaty ani z § 25 odst. 3 není zřejmé, kdy výrobek 
představuje riziko. Ustanovení proto požadujeme upravit, popřípadě 
vypustit. 

Akceptováno. 
Text rozepsán. 

MV § 43 
odst. 7 
písm. d) 
bodu 1 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Ustanovení požadujeme přeformulovat tak, aby skutková podstata 
přestupku odpovídala povinnosti uložené v § 26 odst. 4. 
 

Akceptováno. 

MV § 44 
písm. b) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
S ohledem na to, že autorizovaná osoba má povinnost uzavřít pojistnou 
smlouvu „neprodleně“, není zřejmé, ke kterému okamžiku dojde k naplnění 
skutkové podstaty přestupku. Skutkové podstaty přestupků musí být 
formulovány dostatečně určitě, požadujeme proto znění navrhovaného 
ustanovení upravit. 

Akceptováno. 
Do textu vloženo slovo "neprodleně". 
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MV § 51 
odst. 2 a 
3 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Upozorňujeme, že přechodná ustanovení upravující postup u řízení o 
autorizaci k činnostem při posuzování shody stavebních výrobků a platnost 
rozhodnutí vydaných na základě tohoto řízení jsou upravena zároveň 
v navrhovaném zákoně i v návrhu zákona, kterým se mění některé zákony 
v souvislosti s přijetím zákona o stavebních výrobcích  
a jejich použití do staveb. Požadujeme tuto duplicitu odstranit. 

Akceptováno. 
Oba zákony spojeny, ve změnovém 
zákoně zrušeno a uvedenou jen v hlavním 
zákoně. 

MV obecná Doporučující připomínka 
Pojem „CZ subjekt pro technické posuzování“ není v právním předpise nikde 
definován. Navrhujeme proto doplnit definici tohoto pojmu, popřípadě 
doplnit odkaz na poznámku pod čarou obsahující citaci právního předpisu, 
v němž je tento pojem definován. Dále upozorňujeme, že v textu 
navrhovaného zákona je alternativně užíván pojem  
„CZ subjekt pro technické posuzování“, „subjekt pro technické posuzování“ a 
„CZ subjekt pro technické posuzování stanovených stavebních výrobků“ 
(například § 18 odst. 3). Doporučujeme proto užívání těchto formulací 
sjednotit. 

Vysvětleno. 
Pojem "CZ subjekt pro technické 
posuzování" je pojmem pouze podle 
tohoto zákona. Zákon rozlišuje 1/ CZ 
subjekt pro technické posuzování, jež se 
týká stanovených stavebních výrobků a 2/ 
subjekt pro technické posuzování, jež se 
týká stavebních výrobků s označením CE. 
Text sjednocen, upraven. 

MV § 4 odst. 
1 písm. 
b) 

Doporučující připomínka 
Stanovit, že „vyhláška specifikuje popis“, nepovažujeme za vhodné. Právní 
norma má mít preskriptivní, nikoliv deskriptivní (popisný) charakter. 
Navrhujeme proto například stanovit, že vyhláška specifikuje požadavky na 
systémy posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních výrobků. 

Akceptováno. 
Text upraven, "vyhláška stanoví 
požadavky na systémy…". Nyní v § 8. 

MV § 9 odst. 
3 

Doporučující připomínka 
S ohledem na ustálenou legislativní praxi navrhujeme slovo „tištěné“ 
nahradit slovem „listinné“, přičemž tuto připomínku vztahujeme i k dalším 
výskytům této formulace. 

Vysvětleno. 
Ponechán původní text, v souladu s 
překladem nařízení č. 305/2011/EU.  

MV § 11 
odst. 2 
písm. i) 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme specifikovat údaje o autorizované osobě, které mají 

být součástí  
CZ prohlášení o vlastnostech.  

Akceptováno. 
 

MV § 24 
odst. 3 

Doporučující připomínka 
Za účelem sjednocení formulací doporučujeme mezi slova „byl výrobek“ 
vložit slova „stanovený stavební“ 

Akceptováno. 
 

MV § 41 Doporučující připomínka Akceptováno. 
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odst. 3 V ustanovení je odkazováno na „přímo použitelný předpis pro stavební 
výrobky“. V případě, že se jedná o nařízení Evropského Parlamentu a Rady 
(EU) č. 305/2011, navrhujeme použít zavedenou legislativní zkratku. Pokud 
se jedná o jiný předpis, doporučujeme doplnit odkaz na poznámku pod 
čarou obsahující úplnou citaci tohoto přímo použitelného předpisu pro 
stavební výrobky. 

 

MV § 43 
odst. 7 
písm. a) 

Doporučující připomínka 
Navrhované ustanovení nadbytečně obsahuje zároveň slova „v rozporu  
s § 26 odst. 1“ a „v rozporu s tímto zákonem“. Navrhujeme proto znění 
ustanovení upravit například následujícím způsobem: „a) dodá na trh 
v České republice stanovený stavební výrobek v rozporu s § 26 odst. 1“. 

Akceptováno. 
 

MV § 51 Doporučující připomínka 
1. V odstavci 2 navrhujeme slova „do dne“ nahradit slovy „přede 

dnem“. 
2. Doporučujeme opravit chybně umístěnou čárku a slova „zůstávají v 

platnosti, za podmínek za jakých“ navrhujeme nahradit slovy 
„zůstávají v platnosti za podmínek, za jakých“. 

Akceptováno. 
 

MV legislativ
ně 
technick
é a 
formální
ho 
charakte
ru 

Doporučující připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 
Obecně: 
Upozorňujeme, že dle čl. 72 Legislativních pravidel vlády nemá být v citaci 
bodu ustanovení uvedena za číslem bodu tečka. Navrhujeme tedy v tomto 
smyslu text navrhovaného zákona upravit. 
 
K § 4 odst. 2: 
S ohledem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády je třeba legislativní 
zkratku „vyhláška o vlastnostech stavebních výrobků“ zavést na prvním místě 
výskytu tohoto názvu, tedy v § 3 písm. a). Doporučujeme proto obě 
navrhovaná ustanovení v tomto smyslu upravit. 
 
K § 9 odst. 4: 
Čárku mezi slovy „případě, musí“ doporučujeme vypustit pro nadbytečnost. 
 
K § 10: 

1. V úvodní větě ustanovení doporučujeme čárku mezi slovy 

 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
§ 4 odst. 2 přesunut do § 36 odst. 2 
"(2) Vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků 

stanoví seznam vlastností stavebních výrobků nezbytných 

pro jejich návrh a použití do staveb." 

 
 
 
Akceptováno. 
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„vlastnostech, může“ vypustit pro nadbytečnost. 
2. V písmeni a) doporučujeme slova „provedení-staveb“ nahradit slovy 

„provedení staveb“. 
 
K § 11 odst. 2 písm. g): 
S ohledem na to, že je věta vedlejší vázána na slovo „specifikace“, 
doporučujeme slova „které pro posuzování stálosti vlastností bylo použito“ 
nahradit slovy „která byla pro posuzování stálosti vlastností použita“. 
 
K § 17 odst. 4 písm. g): 
Mezi slova „platnosti maximálně“ doporučujeme vložit čárku. 
 
K § 18 odst. 3: 
V písmeni a) doporučujeme mezi slova „zpracovává a“ vložit čárku, neboť se 
jedná  
o větu vloženou. 

 
K § 21 odst. 5: 
Čárku mezi slovy „údaj, umožňující“ doporučujeme vypustit pro 
nadbytečnost. Tuto připomínku uplatňujeme také k § 24 odst. 4, § 43 odst. 4 
písm. f) a § 43 odst. 6 písm. c) bodu 2. 

 
K § 21 odst. 6: 
Slova „výrobku, nebo není-li to možné“ doporučujeme nahradit slovy 
„výrobku nebo, není-li to možné“. 
 
K § 32 odst. 4: 
Mezi slova „výrobků stanoví“ doporučujeme vložit čárku, neboť se jedná o 
větu vloženou. 

 
K § 38 odst. 1: 
Čárku na konci úvodní věty ustanovení doporučujeme vypustit pro 
nadbytečnost.  
 

Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
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K § 40 odst. 1: 
Mezi slova „osoby je“ doporučujeme vložit čárku, neboť se jedná o souvětí. 
 
K § 42: 

1. V odstavci 1 písm. b) doporučujeme mezi slova „nebo certifikát“ 
vložit text „CZ“. 

2. V odstavci 2 navrhujeme text „písm. a) až d)“ vypustit pro 
nadbytečnost, neboť odstavec 1 obsahuje pouze tyto čtyři 
pododstavce. 

 
K § 43 odst. 1 písm. g): 
Za účelem přehlednosti a srozumitelnosti ustanovení navrhujeme slova 
„stanovený stavební výrobek“ přesunout na konec úvodní věty a slovo 
„nebo“ v bodech 1 a 2 přesunout na konec těchto ustanovení. Alternativně 
je možné odstranit členění písmene g) na body. 
 
K § 43 odst. 1 písm. h): 

1. Doporučujeme opravit chybný odkaz a text „§ 8 odst. 2“ nahradit 
textem „§ 8 odst. 3“. 

2. Za slovo „pokyny“ doporučujeme vložit slovo „výrobce“.“ 
 
K § 43 odst. 1 písm. i): 
Doporučujeme opravit chybný odkaz a text „§ 8 odst. 3“ nahradit textem „§ 
8 odst. 4“. 
 
K § 43 odst. 2 písm. b): 
S ohledem na znění § 9 odst. 4 navrhujeme slovo „poskytovaného“ nahradit 
slovem „zveřejněného“. 
 
K § 43 odst. 4 písm. c) bodu 2: 

1. Za účelem zpřesnění textu navrhujeme za slovo „nepřiloží“ vložit 
slova „ke stanovenému stavebnímu výrobku“. 

2. S ohledem na legislativní praxi doporučujeme slovo „nebo“, 
umístěné v návrhu na začátku ustanovení, přesunout na konec bodu 

 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
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1. 
 
K § 43 odst. 4 písm. i): 
Doporučujeme opravit chybný odkaz a text „§ 22 odst. 1“ nahradit textem  
„§ 22 odst. 2“. 

 
K § 43 odst. 6: 

1. V písmeni c) bodě 2 doporučujeme slovo „výrobky“ nahradit slovem 
„výrobku“. 

2. V písmeni e) doporučujeme slova „ochrannou známkou“ nahradit 
slovy „ochranná známka“. 

 
K § 46 odst. 6 písm. b): 
Upozorňujeme, že § 43 odst. 5 písm. b) není rozdělen na body. 
Doporučujeme odkaz na toto ustanovení upravit. 
 
K § 46 odst. 6 písm. c): 
Čárku v textech „h), bod 2“ a „c), bod 2“ doporučujeme vypustit pro 
nadbytečnost. 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
 

MZV obecná Doporučující připomínka 
MZV uvádí, že z předloženého legislativního materiálu není zcela patrné, zda 
byl posouzen vznik oznamovací povinnosti předkladatelky vůči Evropské 
komisi 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 (dále jen „směrnice“), 
a to i přesto, že zmínka o výše uvedené směrnici v Závěrečné zprávě 
z hodnocení dopadů regulace - RIA (str. 5) značí, že si je povinnosti 
vyplývající z tohoto unijního předpisu předkladatelka vědoma. 
 
Členský stát nemá výše uvedenou oznamovací povinnost za situace, kdy 
mimo jiné plní závazné akty Unie (viz čl. 7 odst. 1 písm. a) směrnice). Ačkoliv 
podstatnou částí návrhu zákona jsou ustanovení, která, stejně jako 
ustanovení dosavadních právních předpisů použitelných v této oblasti, 
představují adaptaci na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 

Akceptováno. 
S technickou notifikací se počítá. 
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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, nedochází ostatními ustanoveními návrhu 
zákona k provádění unijních předpisů. Z tohoto důvodu a s ohledem na 
povahu daných ustanovení lze mít za to, že tato ustanovení obsahují 
technické specifikace ve smyslu čl. 1 odst. 1 směrnice, a tudíž, že České 
republice v souvislosti s přijetím předloženého návrhu zákona vzniká 
notifikační povinnost vůči Komisi.  
 
MZV upozorňuje, že, pokud se neoznámí návrh dotčených částí 
předloženého předpisu, jež podléhají oznamovací povinnosti, Česká 
republika by se vystavila riziku porušení povinností plynoucích z práva EU a s 
tím spojených sankcí a dále nevymahatelnosti příslušných částí zákona, jež 
splňují definici technických předpisů, resp. jiných požadavků dle směrnice, 
jak plyne z judikatury Soudního dvora EU (viz rozhodnutí Soudního dvora EU 
ze dne 30. dubna 1996 ve věci C-194/94 CIA Security International). 

MZD  Bez připomínek  --- 

MZE § 11 
odst. 2 
písm. i) 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme text ustanovení upravit tak, aby navazoval na návětí 
odstavce 2.  Také doporučujeme nahradit slovo „staveních“ za slovo 
„stavebních“. 

Akceptováno. 
Normativní text upraven tak, aby text 
ustanovení navazoval na návětí. 

MZE § 17 Doporučující připomínka 
Dáváme ke zvážení, zda by § 18 neměl předcházet § 17, neboť § 17 
využívá pojmu CZ subjekt, jehož vysvětlení však přináší až následující 
ustanovení. 

Neakceptováno. 
Text navazuje na rozdělení technické 
specifikace v § 15. § 16 upravuje určenou 
stavební normu a § 17 upravuje CZ 
technické posouzení. V § 18 a následující 
je pak upravena právní úprava CZ 
subjektů pro technické posuzování. Návrh 
přesunu jednoho paragrafu by rozbil tuto 
strukturu. 

MZE § 18 
odst. 2 

Doporučující připomínka 
Z ustanovení není zřejmé, za jakých okolností bude Ministerstvo 
pověřovat právnické osoby výkonem činnosti CZ subjektu. Doporučujeme 
doplnit, že tyto právnické osoby by měly projevit zájem vykonávat 

Akceptováno. 
Doplněno, že řízení se vede na žádost. 
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činnosti CZ subjektu. 
 

MZE § 18 
odst. 3 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme alespoň do důvodové zprávy doplnit, jakým způsobem se 
bude prokazovat splnění povinností uvedených v odstavci 3, např. 
v písmenu i) a j). 

Akceptováno. 
Doplněna důvodová zpráva. Žadatel bude 
dokládat splnění písmene i) například 
majetkovou strukturou, vlastnickou 
strukturou, z níž vyplývá, že je nestranný 
atd., a že splňuje dané ustanovení. 
Doložení odměňování zaměstnanců, jež 
nebudou odměněni za množství 
provedených úkolů, lze doložit například 
popisem personální politiky subjektu a to 
včetně popisu způsobu odměňování 
zaměstnanců. 

MZE § 18 
odst. 3 
písm. f) 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme do návětí doplnit „CZ“. 

Akceptováno. 
Text upraven - návětí ve všech písmenech 
upraveno. 

MZE § 18 
odst. 3 
písm. h) 

Doporučující připomínka 
Upozorňujeme, že „politika k zajištění důvěrnosti citlivých údajů“ může 
být jednotlivými adresáty normy chápána různě. 

Akceptováno. 
Normativní text upraven tak, že subjekt 
má zaveden vnitřní systém zajišťující 
důvěrnost. 

MZE § 46 
písm. c) 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme zvážit, zda sankce uvedená v § 46 písm. c) není za 
nesplnění některých povinností nepřiměřeně vysoká (např. § 43 odst. 2 
písm. b) a c). 

Akceptováno jinak. 
Text přestupků upraven dle MV. Výše 
sankcí prověřena a upravena. 

MZE § 51 
odst. 5 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme čárku ve větě uvést až za slovy „za podmínek“ 

Akceptováno jinak. 
Normativní text upraven dle HK takto: 
"(5) Stanovené 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, které jsou v souladu s tímto 
zákonem". 
Pozn. nově jako § 50 odst. 7. 

MŽP Obecná ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
K návrhu usnesení vlády - máme důvodně za to, že zde došlo k nesprávnému 
označení druhu právního předpisu. V bodu I je navrženo, aby vláda schválila 

Akceptováno. 
Usnesení vlády upraveno. 
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návrh zákona o stavebních výrobcích a o jejich použití do staveb s úpravami 
podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedy Legislativní rady vlády. 
Následně je ovšem v bodu II navrženo uložit ministru průmyslu a obchodu 
vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto usnesení a 
předložit vládní návrh nařízení vlády podle bodu I a II/1 tohoto usnesení 
předsedovi vlády k podpisu. Je tedy žádoucí správně označit druh právního 
předpisu a nařízení vlády v bodu II navrhovaného usnesení nahradit 
zákonem. 

MŽP obecná Doporučující připomínka 
Celexová čísla doporučujeme v souladu se zavedenou legislativní praxí 
uvádět kurzívou. 

Akceptováno. 
CELEX uváděn kurzívou. 
 

KML RIA Doporučující připomínka k Závěrečné zprávě z RIA (dále ZZ RIA): 
S ohledem na komplexní informační hodnotu ZZ RIA doporučujeme doplnit 
vedle nulové a navrhované varianty i další variantní řešení, která byla 
zvažována při přípravě věcného záměru zákona. Praxe je obecně taková, že 
vládou schválený věcný záměr zákona, resp. jeho příslušné pasáže věnující se 
problematice hodnocení dopadů regulace, by měly sloužit pro přípravu ZZ 
RIA k příslušnému návrhu zákona. Věcné záměry zákonů se na rozdíl od 
návrhů zákonů a ZZ RIA k nim zpracovaných nepostupují v legislativním 
procesu dále do parlamentu, tudíž by poslanci a senátoři neměli úplné 
informace k dané problematice.   

Akceptováno. 
Text doplněn a převzat z RIA k věcnému 
záměru. 

KML RIA Doporučující připomínka k Závěrečné zprávě z RIA (dále ZZ RIA): 
Doporučujeme dodržovat strukturu Obecných zásad RIA. Pasáže v části 1.7 
Zhodnocení dalších dopadů doporučujeme přesunout do části vztahující se 
k vyhodnocení navrhované varianty řešení (zpravidla se uvádí v kapitole 
Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení).  

Akceptováno. 
Struktura RIA upravena. 
 

KOM obecná Doporučující připomínka -  formální: 
Předkladatel splnil částečně formální náležitosti týkající se vykazování 
slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel 
vlády, v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 
1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních 
závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném 
znění.  

Akceptováno. 
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Ve výčtu relevantní právní úpravy EU v části 1.6 důvodové zprávy 
požadujeme doplnit označení nařízení č. 305/2011 o dovětek „, v platném 
znění“, neboť již bylo několikrát novelizováno. Dále by mělo být doplněno 
také nařízení č. 765/2008, k jehož reimplementaci zřejmě dochází. Vhodným 
se jeví také výslovné uvedení směrnice 2015/1535 (více viz níže). 

Předkladatel nepřiložil srovnávací tabulku k nařízení č. 765/2008, ačkoli 
z návrhu a rozdílové tabulky vyplývá, že i vůči němu je návrh implementační.  

Přiložená srovnávací tabulka vykazuje řadu formálních nedostatků, přičemž 
namátkou uvádíme následující: 

 Tabulka obsahuje číslo ID předpisu 9222, ačkoli podle seznamu 
návrhů předpisů ČR v jejím závěru má předkládaný zákon ID 8993.   

 Dále je ID uváděno také u některých článků nařízení č. 305/2011, u 
nichž je vyhodnoceno, že jsou nerelevantní z hlediska adaptace 
(namátkou čl. 2 – 6, 9, 12, 15, 17…), a kde by tudíž pole „číslo Sb./ID“ 
mělo zůstat prázdné.  

 U čl. 2 je v textu nařízení č. 305/2011 mezi body 3 a 4 vsunut 
nesouvisející text směrnice.  

 U čl. 8 se opakuje text odstavce 3 a 4. 

 Navrhujeme rozčlenit text ustanovení nařízení č. 305/2011 
v některých případech na jednotlivé odstavce, neboť například u čl. 7 
je § 5 odst. 2 implementační pouze k odst. 4 a zbývající část čl. 7 není 
nejspíše nutné adaptovat; toto se děje také u čl. 8, kde jde opět 
o adaptaci odst. 4 a 5, nikoli celého ustanovení, nebo u článků 11, 
13, 14. Taktéž u čl. 29 nejde o implementaci všech ustanovení, ale 
jen odst. 1 a 3. U čl. 58 máme také pochybnosti o jeho implementaci 
prostřednictvím všech uvedených ustanovení, když relevantní se jeví 
především § 39 odst. 3 a § 41 odst. 2 a 3. 

 U čl. 59 nařízení č. 305/2011 není uveden text návrhu, ačkoli tabulka 
neoznačuje ustanovení jako nerelevantní pro transpozici. S ohledem 
na to, že ostatní obdobná ustanovení nařízení upravující postup 
vnitrostátního orgánu dozoru předkladatel za relevantní považoval a 
text je u nich vykazován, mělo by tomu tak být i v tomto případě. 
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 U čl. 60 nařízení č. 305/2011 není uvedeno předkladatelovo 
zhodnocení vhodnosti adaptace, případně text návrhu (zde se 
přikláníme spíše k tomu, že jde o text nerelevantní z hlediska 
adaptace, neboť obsahuje přenesení pravomocí na Komisi). 

Uvedené nesrovnalosti je nutné upravit. 

Rozdílová tabulka není seřazena postupně podle ustanovení návrhu, resp. je 
chronologicky seřazena pro výkaznictví s jedním nařízením EU, a následně 
znovu od začátku seřazena pro výkaznictví s nařízením druhým. Správně by 
mělo být výkaznictví k oběma nařízením zahrnuto v jedné buňce rozdílové 
tabulky.  
Také upozorňujeme na nepřesnost v číslování poznámek pod čarou, kdy u § 
5 odst. 2 obsahuje uvedený text odkaz na poznámku pod čarou č. 1, ale text 
návrhu odkazuje na poznámku pod čarou č. 3 (obdobně je nesprávně 
číslována poznámka pod čarou v § 6, § 7 atd.).  
Dále, ačkoli jsou podle srovnávací tabulky u § 39 vykazované pouze odst. 1 – 
3, rozdílová tabulka na straně 10 v levém sloupci nespecifikuje a uvádí celý § 
39 (samotný text pak již správně zahrnuje pouze odstavce 1-3). Tabulka také 
není rozdělena mezi ustanoveními § 39 odst. 1 -3 a § 41 odst. 1 – 4 na str. 6 
a není tak zřejmé, které ustanovení práva EU se vztahuje ke kterému §. 

KOM obecná Doporučující připomínka  

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Návrhem dochází k reimplementaci 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 a 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, jehož některá ustanovení jsou 
také využívána pro vnitrostátní úpravu režimu stanovených stavebních 
výrobků, které pod působnost nařízení nespadají. 

Akceptováno. 
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 Zároveň se jedná o technický předpis, který má být notifikován 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. 

Návrhu se v širších souvislostech dotýkají následující právní akty EU: 

- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 764/2008 ze dne 9. 
července 2008, kterým se stanoví postupy týkající se uplatňování 
některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků uvedených 
v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě a 
kterým se zrušuje rozhodnutí č. 3052/95/ES, 

- rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. 
července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a o 
zrušení rozhodnutí Rady 93/465/EHS, 

- prováděcí nařízení Komise (EU) č. 1062/2013 ze dne 30. října 2013 o 
formátu evropského technického posouzení pro stavební výrobky, 

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014 ze dne 30. 
října 2013 o podmínkách týkajících se zpřístupňování prohlášení o 
vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce, 

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 568/2014 ze dne 18. 
února 2014, kterým se mění příloha V nařízení (EU) č. 305/2011, 
pokud jde o posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních 
výrobků, a 

- nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 574/2014 ze dne 21. 
února 2014, kterým se mění příloha III nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, který se použije pro 
vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků. 

KOM obecná Doporučující připomínka 
Zákon dopadá jak na harmonizovanou oblast stavebních výrobků, tak na 
stavební výrobky, jejichž úprava je čistě vnitrostátní. Předkladatelem je za 
účelem sjednocení přístupu ke stavebním výrobkům využito některých 

Akceptováno. 
Přejímání textu nařízení CPR je prakticky 
pouze v § 5, jež je obecným ustanovením 
pro adaptaci. Ustanovení odst. 2 určuje 
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ustanovení nařízení EU, která jsou převzata do těch částí zákona, jež se 
věnují vnitrostátní úpravě stanovených stavebních výrobků. Tento postup 
nerozporujeme, pouze upozorňujeme na určité části návrhu - především část 
týkající se definic a dozoru nad trhem (§ 2 odst. 1, § 37 a n.), jež se vztahují 
jak na stanovené výrobky, tak na výrobky s označením CE, kde je text 
nařízení přebírán doslovně a je tak problematickým z hlediska zakázané 
recepce textu nařízení. Recepce je však v tomto případě zřejmě 
ospravedlnitelná především tím, že je nutné stanovit jasné a úplné 
kompetence orgánu dozoru. 

jazyk, tak jak CPR předpokládá. Nad 
rámec CPR je tak pouze odstavec 3, jež 
není vykazován jako adaptační. 
Cílem adaptace je vlastně pouze stanovit 
pravomoci státu konat dle CPR, v 
ostatním se uplatní přímá aplikovatelnost 
CPR. 

KOM Pozn. 
pod 
čarou č. 
1 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
S ohledem na to, že nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
305/2011 bylo již novelizováno nařízeními č. 568/2014 a č. 574/2014, 
doporučujeme upravit poznámku pod čarou č. 1 tak, že bude doplněn 

dovětek „, v platném znění“ (viz čl. 48 odst. 2 LPV).  

Akceptováno. 
Text poznámky doplněn. 
 

KOM § 3 písm. 
a) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
V rozdílové tabulce je k předmětnému ustanovení vykazován čl. 1 nařízení č. 
305/2011. Považujeme za vhodné doplnit výkaznictví také o čl. 8 odst. 4 
nařízení, který umožňuje členským státům stanovit požadavky pro použití 
stavebních výrobků na jejich území. 

Akceptováno. 
Upravena tabulka. 

KOM § 3 písm. 
b) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Není zřejmé, zda bylo předkladatelovým záměrem vynechat v písmeni b) 
podmínku splnění požadavků podle vyhlášky o vlastnostech stavebních 
výrobků a tato podmínka se tak má vztahovat pouze na výrobky s označením 
CE, nebo zda se jedná o opomenutí. Prosíme o vyjasnění, případně úpravu 
textu. 
 

Akceptováno jinak. 
Text § 3 zcela přepracován tak, že v něm 
je uvedeno rozdělení stavebních výrobků. 
Podmínky pro uvedení/dodání na trh a 
pro zabudování stanoví § 4 a 7. Pro 
uvedení na trh platí CPR a zákon, pro 
zabudování platí zákon a prováděcí 
předpisy, případně technické specifikace. 
 
§ 3: 

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.  

 
§ 4: 
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"(1)  Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením 

CE na trh upravuje přímo použitelný předpis. Pokud pro 

stavební výrobky s označením CE stanoví vyhláška o 
seznamu vlastností stavebních výrobků požadavky pro 

jejich návrh a použití do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo 

použitelného předpisu, lze stavební výrobek s označením 
CE uvést nebo dodat na trh v České republice, pokud 

splňuje tyto požadavky.". 
 
§ 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 v 

České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 

vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 

stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 

do stavby, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 

požadavky. 

(2) Stanovený stavební výrobek uvedený v souladu s 
právními předpisy na trh v jiném členském státě 

Evropské unie může být dodán na trh v České republice, 

pokud  
a) jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a 

použití v České republice a bylo pro něj vydáno 
prohlášení distributora o vlastnostech a byl označen SCZ, 

nebo 

b) bylo pro něj vydáno prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku.". 

KOM § 5 odst. 
1 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Zákon využívá možnosti dané čl. 8 odst. 4 nařízení č. 305/2011 a vymezuje si 
možnost omezení dodávání a uvádění stavebních výrobků s označením CE na 
našem území pomocí stanovení podmínek jejich použití do stavby ve 
vyhlášce. Tato vyhláška není součástí předloženého materiálu. 
Předpokládáme však, že nastavené podmínky použití stavebních výrobků 
s označením CE nebudou přehnaně restriktivní ani neopodstatněné. Stejně 
tak předpokládáme, že bude naplněn požadavek odst. 6 čl. 8 nařízení EU a 
vnitrostátní požadavky budou v souladu s harmonizovanými normami. 
Nutno vysvětlit a k materiálu přiložit návrh teze prováděcí vyhlášky. 
 

Akceptováno. 
Teze vyhlášky budou předloženy spolu s 
materiálem do vlády. 

KOM § 5 odst. 
2 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Poznámka pod čarou č. 3 odkazuje na čl. 7 odst. 4 nařízení č. 305/2011, ale 

Akceptováno. 
Poznámka pod čarou doplněna. 
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nařízení odkazuje k jazyku určenému členským státem také na dalších 
místech, například v čl. 11 odst. 6, čl. 13 odst. 4 nebo čl. 14 odst. 2. 
Poznámku pod čarou je tak třeba buď doplnit, nebo vzhledem k zavedené 
legislativní zkratce „přímo použitelný předpis“ úplně vynechat. V případě 
ponechání poznámky pod čarou je nutné po uvedení článku přímo 
použitelného předpisu uvádět jeho označení malým začátečním písmenem, 
tedy „nařízení“. 
 

KOM § 6 odst. 
1 
(poznám
ka pod 
čarou č. 
4) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
I zde je nutné po specifikaci článku přímo použitelného předpisu uvádět jeho 
označení malým začátečním písmenem, tedy „nařízení“. 
 

 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

KOM § 11 
odst. 4 
(poznám
ka pod 
čarou č. 
7) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Nařízení č. 1907/2006 bylo již několikrát novelizováno, je proto nutné uvést 
dovětek „, v platném znění“. 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

KOM § 27 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Navrhujeme spojení obou odstavců do jednoho s tím, že „dovozce nebo 
distributor“ budou považováni za výrobce za splnění dále uvedených 
podmínek, které jsou v obou odstavcích totožné. 

Neakceptováno. 
Ustanovení se týká jiných subjektů, z 
důvodu přehlednosti ponecháno 
rozdělené. 

KOM § 28 
odst. 2 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Vzhledem k tomu, že na jiných místech předkládaného návrhu není uváděno 
označení článku přímo použitelného předpisu přímo v textu zákona, 
doporučujeme zde odkaz na konkrétní ustanovení nařízení EU přesunout do 
poznámky pod čarou, shodně např. s § 5 odst. 2 návrhu. 

Vysvětleno. 
Text upraven dle požadavků MDo. 
Ustanovení přeformulováno: "(2) Informace 

o stavebních výrobcích s označením CE poskytuje 

kontaktní místo podle čl. 10 přímo použitelného 

předpisu.". 

KOM § 28 
odst. 3 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Máme pochybnosti o tom, zda by tento odstavec neměl být vykazován jako 
implementační vůči čl. 10 odst. 3 nařízení č. 305/2011, který odkazuje na čl. 

Vysvětleno. 
Jedná se o stanovený stavební výrobek –
ustanovení by proto nemělo být 
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6 odst. 3 písm. e), v němž se zmiňují charakteristiky výrobku vztahující se 
k zamýšlenému použití tam, kde má být výrobek dodáván na trh. Žádáme o 
vyjasnění. 

 

podtrženo. 

KOM § 37 
odst. 3 
písm. b) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Dle rozdílové tabulky je toto ustanovení mj. implementační k čl. 19 odst. 1 
nařízení č. 765/2008. Podle našeho názoru zde však jde o rozdílné oprávnění 
pro vnitrostátní orgán dozoru – v navrhované úpravě jde o možnost uložit 
kontrolovaným osobám odstranění nedostatků a provedení opatření 
k nápravě, zatímco nařízení EU opravňuje tyto vnitrostátní orgány ke zničení 
nebo učinění nepoužitelnými výrobků představujících vážné riziko. 
Požadujeme tedy z výkaznictví k § 37 odst. 3 písm. b) článek 19 odst. 1 
nařízení č. 765/2008 vynechat, případně opravit. 

 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

KOM § 37 
odst. 3 
písm. c) 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Toto ustanovení je v rozdílové tabulce vedeno jako implementační vůči čl. 21 
odst. 3 nařízení č. 765/2008. Vnitrostátní úprava se má vztahovat na 
oprávnění orgánu dozoru k tomu, aby kontrolovaným osobám uložil 
povinnost informovat osoby vystavené nebezpečí plynoucímu ze stavebního 
výrobku, zatímco čl. 21 odst. 3 nařízení EU se věnuje možnosti 
hospodářských subjektů vyjádřit se k plánovanému omezujícímu opatření ze 
strany orgánu dozoru. Jde tedy o rozdílnou problematiku a proto by k § 37 
odst. 3 písm. c) neměl být čl. 21 odst. 3 nařízení vykazován. Nutno opravit. 

 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

KOM § 37 
odst. 4 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
1. Toto ustanovení je označeno jako adaptační vůči čl. 19 odst. 2 

nařízení č. 765/2008. Ani zde nespatřujeme důvod pro takové 
výkaznictví, když obě ustanovení se věnují rozlišným situacím (§ 37 
odst. 4 právu orgánu dozoru na informace od oznámeného subjektu, 
článek 19 odst. 2 varováním uživatelů o rizicích zjištěných 
v souvislosti s určitým výrobkem). 

2. Dle našeho názoru by naopak mělo toto ustanovení být vykazováno 
k čl. 56 odst. 1 nařízení č. 305/2011, protože je jím promítnuta 
povinnost orgánu dozoru informovat oznámený subjekt, pokud 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 
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výrobek, který posuzoval, nesplňuje požadavky nařízení EU. 

KOM § 37 
odst. 6 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Ustanovení obsahuje povinnost hospodářských subjektů identifikovat na 
dožádání orgánu dozoru dodavatele a odběratele stavebních výrobků, 
přičemž ale tato povinnost je v čl. 16 nařízení č. 305/2011 omezena 
desetiletou lhůtou podle čl. 11 odst. 2 nařízení, což je limit, který v zákoně 
nenacházíme. Ustanovení bude nutno doplnit o příslušné časové omezení.  

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

KOM § 39 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
1. Článek 21 nařízení č. 765/2008 ve svém odst. 3 požaduje, aby 

hospodářské subjekty dostaly šanci vyjádřit se k plánovanému 
opatření v minimálně desetidenní lhůtě. Ekvivalent toho ustanovení 
v navrhované úpravě nenacházíme (v § 39 odst. 1 je pouze 10 denní 
lhůta pro podání námitek proti uloženému opatření, zde ale není 
zřejmé, zda bude opatření provedeno až po uplynutí této lhůty, aby 
byly naplněny požadavky práva EU, nebo okamžitě).  
Tato připomínka je zásadní. 

2. Ustanovení § 39 působí zmatečným dojmem, kdy některé odstavce 
se navzájem víceméně dublují (např. odst. 1 a odst. 4 nebo odst. 2 a 
5) a není zřejmý jejich vzájemný vztah. Doporučujeme úpravu. 

 

Akceptováno. 

"(1) Pokud orgán dozoru má důvodné podezření, že 

stavební výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona 
nebo přímo použitelného předpisu, zakáže uvádění na trh 

nebo distribuci stavebního výrobku nebo jeho série po 

dobu potřebnou k provedení kontroly. Orgán dozoru 
oznámí uložení opatření ústně 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 (dále jen 

"zúčastněná osoba") a neprodleně o něm učiní písemný 

záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uložením 
nebo uloženým opatřením, může proti záměru jeho 

uložení nebo 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.". 

 
Vysvětleno. 
Ustanovení se nedublují, neboť jde o jiné 
situace, na něž ustanovení pamatuje. 

KOM § 41 
odst. 1 - 
4 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Přiložená rozdílová tabulka k tomuto ustanovení vykazuje mj. také článek 57 
nařízení č. 305/2011. Není nám zřejmé, kterou část čl. 57 by měl § 41 odst. 
1-4 implementovat, potažmo jaká část článku 57 je relevantní k adaptaci 
(zřejmě pouze odst. 2). Žádáme vyjasnit 

Akceptováno. 
Tabulka upravena – nebude vykazováno k 
čl. 57 jako adaptace. Bude vykázáno jako 
adaptace k čl. 56/2, 4, 6. 
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KOM § 41 
odst. 3 a 
4 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Ustanovení odkazují na přímo použitelný předpis pro stavební výrobky. 
Vzhledem k v § 1 zavedené legislativní zkratce „přímo použitelný předpis“ by 
měla být tato zkratka používána konzistentně, a tedy dovětek „pro stavební 
výrobky“ by neměl být uváděn. 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

KOM § 42 
odst. 2 a 
§ 46 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Výše pokuty nevyplývá sama o sobě z práva EU, proto by jednotlivé částky 
neměly být podtrženy a vykazovány jako implementační. 

 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

KOM § 43 
odst. 2 a 
4 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Navrhujeme sjednotit přestupky právnických nebo podnikajících fyzických 
osob jako výrobce do jednoho odstavce 

Akceptováno. 
Upraveno dle MV. 

KOM § 43 
odst. 8 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Podle čl. 21 odst. 5 Metodických pokynů by vnitrostátní sankce pro porušení 
povinností vyplývajících z nařízení EU měly obsahovat jednotlivé skutkové 
podstaty. Překládané řešení pak působí problematicky ve světle výše 
uvedeného a máme jisté pochybnosti také o jeho ústavní konformitě, 
obzvláště když je možné za taková porušení nařízení EU ukládat pokutu do 
výše 50 000 000 Kč. 

Vysvětleno. 
Delikty praveny dle MV, forma odkazu na 
CPR je již dnes v zákoně č. 22/1997 Sb. a 
není cílem rozepisovat ustanovení o 
přestupcích. Ustanovení by bylo příliš 
obsáhlé. Obdobě s touto formou počítají 
Zásady tvorby právní úpravy přestupků, 
jež schválila vláda. 

KOM § 51 
odst. 6 

Doporučující připomínka 
Navrhujeme specifikovat dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování 
shody tak, aby bylo patrné, že mezi ně nespadá prohlášení o shodě, na něž 
se vztahuje předchozí odstavec. Vhodnou formulací se jeví kupříkladu 
„Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody podle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., vyjma prohlášení o shodě ke stavebním výrobkům 
uvedeným na trh, pozbývají platnosti…“.  

Akceptováno. 
Ustanovení upraveno též v souvislosti s 
jinými připomínkovými místy, např. MSp. 
a HK. 

KOM Ke zvlášt
ní části 
důvodov
é zprávy 
k § 1 

Doporučující připomínka 
Upozorňujeme na to, že důvodová zpráva vychází z jiného rozčlenění 
ustanovení, než jaké obsahuje zákon, a ani zde uvedený text zcela 
neodpovídá textaci zákona. Doporučujeme úpravu. 

Akceptováno. 
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KOM Ke zvlášt
ní části 
důvodov
é zprávy, 
k § 12 

Doporučující připomínka 

Druhá věta uvádí, že označením SCZ oznamuje výrobce, že nese 
odpovědnost za shodu výrobku s vlastnostmi uvedenými v prohlášení. 
Z textu však vyplývá, že tuto odpovědnost může nést také distributor, 
přijme-li prohlášení distributora o vlastnostech. Navrhujeme tedy 
distributora v důvodové zprávě výslovně uvést, aby nedocházelo 
k případným výkladovým problémům.  

Akceptováno. 
 

VÚV  Bez připomínek --- 

HKČR obecně  Zásadní připomínka 
Zřejmě jediným vážným nedostatkem současné legislativy v předmětné 
oblasti je, že prohlášení o shodě, které vydává výrobce, neobsahuje 
vlastnosti stavebních výrobků garantované výrobcem/dovozcem, obdobně 
jak je zakotveno v Nařízení EU č. 305/2011, kdy vydává výrobce prohlášení o 
vlastnostech. Tento institut pro stavební praxi důležitý a případně další dílčí 
úpravy nejsou ovšem tím, co muselo vyvolat úplnou změnu celého systému. 
Např. postupy posuzování výrobků dle Nařízení vlády č. 163/2002 Sb. (dále 
jen „NV č. 163/2002 Sb.“) jsou de facto shodné s postupy/systémy uvedené 
v Nařízení EU č. 305/2011 (dále „CPR“). Důvodem úplné změny legislativy, 
jak se uvádí v důvodové zprávě, je přiblížení se evropskému 
harmonizovanému principu posuzování a ověřování stálosti vlastností 
stavebních výrobků. Páteří evropského systému dle CPR jsou evropské 
normy harmonizované k CPR, kde regulované základní charakteristiky 
stavebních výrobků jsou dány Rozhodnutím Komise, uvádí se v příloze ZA 
normy, která je regulativním nástrojem celého systému a jako jediná část 
normy má vztah k CPR a tím je de facto závazná. České technické „národní“ 
normy určené k NV č. 163/2002 Sb., které budou jako technické specifikace 
využity i v novém systému posuzování stálosti vlastností, ale takové přílohy 
nemají, ani zvlášť nevymezují vlastnosti výrobků mající vztah k základním 
požadavkům v rozsahu oprávněného zájmu. Tedy současné určené normy 
samostatně nemohou zajistit, bez obdobného nástroje, kterým jsou 
v současné době technické návody, jednotný postup i při posuzování stálosti 
vlastností v ČR. 

Připomínka je nekonkrétní, není jasný 
požadavek. 

HKČR obecně Zásadní připomínka 
Návrh zákona se v mnoha ustanoveních, včetně autorizace subjektů 

Akceptováno. 
Teze návrhu vyhlášek bude spolu s 
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posuzování shody, odvolává na vyhlášku o vlastnostech stavebních výrobků 
a vyhlášku o skupinách výrobků. Ani jedna vyhláška ovšem není, tak jak 
požadují pravidla LRV, součástí návrhu zákona. Uvádíme, že přitom vyhláška 
o skupinách výrobků, by mohla být opisem přílohy č. 2 Nařízení vlády  
č. 215/2016 Sb. novelizující NV č. 163/2002 Sb. kam byly rezorty nedávno 
doplněny nové stavební výrobky vyžadující státní regulaci, byly na požadavky 
resortů aktualizovány postupy posuzování shody (zpřísněny). 

materiálem předložena do vlády. 

HKČR obecně Zásadní připomínka 
Návrh zákona neobsahuje oproti CPR, systémy posuzování a ověřování 
vlastností - v CPR Příloha V., obdobně neobsahuje vzor CZ prohlášení o 
vlastnostech – v CPR příloha III., včetně návodu, vzor CZ technického 
posouzení - v CPR příloha provádějícího nařízení Komise EU 1062/2013. 

Připomínka je nekonkrétní, není jasný 
požadavek. 

HKČR § 1 písm. 
a) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„a) podmínky a požadavky pro uvádění a dodávání stanovených 
stavebních výrobků na trh v České republice, podmínky pro uvádění a 
dodávání stavebních výrobků s označením CE na trh v České republice, pokud 
nejsou upraveny přímo použitelným předpisem Evropské unie stanovujícím 
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh1) (dále jen 
„přímo použitelný předpis“),“. 

Odůvodnění: 

Předmět úpravy musí být v souladu s obsahem zákona. Na rozdíl od CPR, 
který nestanoví seznam základních charakteristik ani vlastností, tak zákon 
dává zmocnění Ministerstvu k vydání vyhlášky o vlastnostech stavebních 
výrobků, což je zjevný soubor požadavků. 

Vysvětleno. 
Odsouhlaseno ČKAIT a KZPS. 
Podmínky se budou týkat uvádění a 
dodávání na trh a požadavky se budou 
týkat návrhu a použití stavebních 
výrobků. 
"a) podmínky pro uvádění a dodávání stanovených 
stavebních výrobků na trh v České republice, podmínky 
pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením 
CE na trh v České republice, pokud nejsou upraveny 
přímo použitelným předpisem Evropské unie 
stanovujícím harmonizované podmínky pro uvádění 
stavebních výrobků na trh1) (dále jen „přímo použitelný 
předpis“),  
b) požadavky pro návrh a použití stanovených stavebních 
výrobků a stavebních výrobků s označením CE do staveb 
v České republice,". 

 

HKČR § 2 odst. 
1 písm. 
a) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„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 technický požadavek na stavby2); stavebním výrobkem je i 
výrobek opětovně použitý, repasovaný nebo recyklovaný; stavební výrobky se 

Vysvětleno. 
Odsouhlaseno ČKAIT a KZPS. 
Vazba na § 156 odst. 1 SZ, který odkazuje 
na základní požadavky na stavby podle 
CPR. 
Definice SV s CE odkazuje na základní 
požadavky na stavby. Z tohoto důvodu i 
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člení na stavební výrobky s označením CE a stanovené stavební výrobky,“. 

Odůvodnění: 

Stavby nemusí a nemohou splňovat požadavky na výrobky, ale musí splňovat 
požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů a dalších 
zákonů. Termín základní požadavek byl vnesen do změny SZ vyvolané MPO, 
ale není naplněn žádným konkrétním požadavkem. 

definice stanoveného SV musí odkazovat 
na základní požadavky na stavby. 
 

HKČR § 2 odst. 
1 písm. 
a), 
poznámk
a pod 
čarou 2) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění poznámky pod čarou 2) následovně: 

„2) § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění zákona č. 225/2017 Sb. 

2) 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, 
Příloha 1.“. 

Odůvodnění: 

Pojem se vztahuje k části zákona stanovující podmínky a požadavky pro 
jejich uvádění a dodávání na trh. Zde stavební zákon nemá působnost. Proto 
musí být odkaz logicky na ustanovení CPR. 

Neakceptováno./Vysvětleno. 
V souvislosti s předchozí připomínkou 
nelze upravit poznámku pod čarou. 

HKČR § 2 odst. 
1 písm. 
c) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„c) stavebním výrobkem s označením CE stavební výrobek, na který se 
vztahuje přímo použitelný předpis, včetně stavebního výrobku určeného jako 
část tohoto stavebního výrobku,“. 

Odůvodnění: 

Pokud ETICS obsahu MW, která má označení CE, je ETICS automaticky též 
označen CE? 

Akceptováno. 
Odsouhlaseno ČKAIT. 

HKČR § 2 odst. 
1 písm. 
d) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„d) stanoveným stavebním výrobkem stavební výrobek uvedený 
v seznamu ve vyhlášce o skupinách stanovených stavebních výrobků (dále jen 

Neakceptováno. 
Odsouhlaseno ČKAIT a KZPS. 
Ponechána vazba na základní požadavky 
na stavby v definici stavebního výrobku, 
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„vyhláška o skupinách výrobků“), včetně stavebního výrobku určeného jako 
část tohoto stavebního výrobku, výrobek, který představuje zvýšenou míru 
ohrožení oprávněného zájmu a u kterého proto musí být posouzena stálost 
vlastností (dále jen "stanovené výrobky");  

 

Ministerstva a jiné ústřední správní úřady mohou výjimečně a ve veřejném 
zájmu, například pro odstraňování důsledků havárií nebo živelních pohrom, 
rozhodnout, že po dobu trvání tohoto veřejného zájmu konkrétní výrobek 
se nepovažuje za stanovený výrobek,“. 

Odůvodnění: 

Výrobek sestávající z dvou a více částí je sestava. Pakliže prvek sestavy se 
samostatně neuvádí na trh a nevtahuje a není uveden ve vyhlášce, tak 
nepoléhá regulaci. Pakliže je uveden ve vyhlášce, je automaticky 
stanoveným stavebním výrobkem. Výrobek nemůže být stanovený jenom 
proto, že bude uveden ve vyhlášce. Musí být uvedeno kritérium vedoucí 
k jeho regulaci. Zákon musí pracovat s definicí „oprávněného zájmu jak 
v návaznosti na zákon č. 22/1997 Sb. tak v návaznosti na stavební zákon, 
který s tímto termínem pracuje. Jen tak lze vymezit regulované výrobky. 
Cílem zákona je ochrana oprávněného zájmu. Viz. též CPR bod (4) seznam 
důvodů. 

stejně jako tomu je u výrobků s 
označením CE v CPR. 
Oprávněný zájem podle zákona č. 
22/1997 Sb. vyjadřuje stejné požadavky 
(ochrana zdraví, bezpečnost…) jako jsou 
požadovány splněním základních 
požadavků na stavby. 
Skupiny stanovených stavebních výrobků 
budou určeny vyhláškou o skupinách 
výrobků. 
 
Neakceptováno/Vysvětleno (k textu 
"Ministerstva a jiné ústřední správní 
úřady mohou výjimečně a ve veřejném 
zájmu, například pro odstraňování 
důsledků havárií….) 
Po dohodě s ČKAIT a KZPS nebude text 
doplněn. 

HKČR § 2 odst. 
1 písm. 
e) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení na základě níže uvedeného 
odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Tuto podmínku trvalého zabudování nesplní mnohé výrobky, které zejména 
ovlivňují 3 a 4 základní požadavek (např. nátěry, impregnace, tmely apod., 
ale i mnohé požadované technické vlastnosti. Jedná se o nesmyslný rozdíl, 
resp. rozpor od požadavku, resp. definice čl. 2 odst. 1 CPR. Není zřejmé, proč 
jsou výrobky, které trvale nemění vlastnosti stavby, ale mohou ji negativně 
třeba dočasně ovlivnit, vyloučené. 

Vysvětleno. 
Odsouhlaseno ČKAIT a KZPS. 
Definice odpovídá NV č. 163/2002 Sb. a 
nebyly k tomu dosud připomínky. 
Doplněno "stavební nebo montážní 
prací". 

HKČR § 2 odst. Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: Akceptováno částečně. 
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2 písm. 
a) 

„ a) zamýšlenýmurčeným použitím použití stanovenéurčené výrobcem, 
podle účelu, který má stanovený stavební výrobek plnit s ohledem na 
základní požadavky na stavby a jak je vymezeno v technické specifikaci,“. 

Odůvodnění: 

Zde nelze kopírovat CPR. Zamýšlené použití ve vztahu k uvádění a dodávání 
výrobků na trh stanoví závazně harmonizovaná technická specifikace – 
Příloha ZA.1 hEN a výrobce jej nemůže změnit. Technická specifikace dle § 
15 návrhu zákona, - určená technická norma zamýšlené použití neuvádí. 
Proto zde na technickou specifikaci nemůže být odkazováno. Tedy definice 
musí být obdobná jako v NV č. 163/2002 Sb. 

Odsouhlaseno ČKAIT. 
"a) určeným použitím použití stanovené výrobcem, podle 
účelu, který má stanovený stavební výrobek plnit po 
zabudování do stavby". 

 

HKČR § 2 odst. 
2 písm. 
b) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„b) vlastnostmi stanoveného výrobku vlastnosti vztahující se k základním 
požadavkům na stavby vyjádřené zejména úrovní, třídou nebo popisem,“. 

Odůvodnění: 

Určené normy neobsahují třídy ani úrovně, to je výlučně atribut hEN. 
Požadavky jsou dány číselnými hodnotami. Doplnění má smysl pouze, když 
bude definovaný oprávněný zájem, to je takové vlastnosti výrobku, které 
mohou ohrozit oprávněný zájem v členění na základní požadavky. 

Akceptováno částečně. 
" b) vlastnostmi vlastnosti vztahující se k základním 
požadavkům na stavby, vyjádřené v CZ prohlášení o 
vlastnostech a prohlášení distributora o vlastnostech 
úrovní, třídou, mezní hodnotou nebo popisem,". 

 
 
Text "stanoveného výrobku" je uveden v 
úvodní části ustanovení, proto by 
doplnění bylo nadbytečné. 

HKČR § 2 odst. 
2 písm. 
e) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„e) 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 zcela stejné určení a použití,“. 

Odůvodnění: 

Rozhodující musí být výrobcem určené použití. 

Akceptováno částečně. 
Odsouhlaseno ČKAIT. 
„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“. 

HKČR § 2 odst. 
2 písm. 
m) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„m) zplnomocněným zástupcem osoba usazená v České republice Evropské 

Akceptováno. 
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unii, která byla písemně zplnomocněna výrobcem, aby v rozsahu svého 
pověření jednala jeho jménem,“. 

Odůvodnění: 

Zákon má účinnost na území ČR. 

 

HKČR § 2 odst. 
2 písm. 
p) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„p) systémem řízení výroby zdokumentované, nepřetržité řízení výroby 
prováděné výrobcem v místě výroby, přičemž musí být zajištěno dosažení a 
udržení v dokumentaci deklarovaných vlastností stanovených stavebních 
výrobků zajišťující stálost vlastností stanoveného výrobku.“. 

Odůvodnění: 

Systém řízení výroby musí zajistit ochranu oprávněného zájmu, tedy cíl 
regulace a stabilitu vlastností, které mohou ovlivnit svojí změnou oprávněný 
zájem. Návrh je v souladu s § 29 odst. 2. 

Akceptováno s úpravou. 
Odsouhlaseno ČKAIT. 
„q) systémem řízení výroby zdokumentované, 
nepřetržité řízení výroby prováděné výrobcem v místě 
výroby, zajišťující udržení stálosti vlastností stanoveného 
stavebního výrobku“. 

HKČR § 3 písm. 
a) a b) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„V České republice lze uvést nebo dodat na trh nebo použít do stavby pouze 

a) takový typ stavebního výrobkustavební výrobek s označením CE, kde 
soubor reprezentativních úrovní nebo tříd bude odpovídat požadavkům na 
použití výrobku ve stavbě dle právního předpisukterý splňuje podmínky 
podle přímo použitelného předpisu a požadavky pro použití nebo podle 
vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků, pokud byly vyhláškou 
stanoveny, 

b) stanovený stavební výrobek, který splňuje podmínky podle tohoto 
zákona.“. 

Odůvodnění: 

Návrh a použití viz část 3.  Musí být řešeno jinak jak v CPR, protože nemáme 
definovány základní charakteristiky. Bod b) vypustit, duplicita s § 8 a dalšími. 

Vysvětleno. 
Text § 3 zcela přepracován tak, že jsou 
rozděleny stavební výrobky a v § 4 a 7 
jsou upraveny podmínky pro 
uvedení/dodání na trh a pro použití v § 
35 a 36. Pro uvedení na trh platí CPR a 
zákon, pro použití platí zákon a prováděcí 
předpisy, případně technické specifikace. 
Odsouhlaseno ČKAIT a KZPS. 

 
§ 3: 

"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.".  

 
§ 4: 
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"(1) Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením 

CE na trh upravuje přímo použitelný předpis. Pokud pro 

stavební výrobky s označením CE stanoví vyhláška o 
seznamu vlastností stavebních výrobků požadavky pro 

jejich návrh a použití do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo 

použitelného předpisu, lze stavební výrobek s označením 
CE uvést nebo dodat na trh v České republice, pokud 

splňuje tyto požadavky.". 

 
§  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 v 

České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 

vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 

stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 

do stavby, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 

požadavky. 

(2) Stanovený stavební výrobek uvedený v souladu s 
právními předpisy na trh v jiném členském státě 

Evropské unie může být dodán na trh v České republice, 

pokud  
a) jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a 

použití v České republice a bylo pro něj vydáno 
prohlášení distributora o vlastnostech a byl označen SCZ, 

nebo 

b) bylo pro něj vydáno prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku.". 

HKČR § 3 písm. 
a) a b) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění tak, aby existovala možnost použití 
nestanovených výrobků. 

Odůvodnění: 

Některé výrobky, které jsou nezbytné pro návrh a pro provedení stavby, a 
které mohou ovlivnit technické požadavky na stavby (např. šroub a další 
spojovací prostředky), pokud tyto výrobky nebudou součástí stanoveného 
seznamu stavebních výrobku dle vyhlášky uvedené v § 2 odst. 1 písm. d). 

Akceptováno jinak. 
Upraven nový § 3 o vysvětlení, že existují 
i jiné stavební výrobky, na něž se zákon 
nevztahuje a tyto výrobky lze používat 
pro stavbu – zákon jejich použití nijak 
neupravuje a nelimituje. Může se jednat 
o výrobky, které nemusí být regulovány 
vůbec, nebo o výrobky, na něž se 
vztahuje jiná právní úprava. 
 
Úprava - viz předchozí připomínka 

HKČR § 4 odst. 
1 

Zásadní připomínka 
Domníváme se, že by vyhlášky měly být alespoň v pracovní verzi přiložené 
k návrhu zákona. Dále se domníváme, že popis systému posuzování by měl 

Vysvětleno. 
Odsouhlaseno ČKAIT. 
Teze návrhu vyhlášek bude spolu s 
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být součástí zákona, stejně tak požadavky na právní subjekty. Pravidla pro 
poskytování CZ prohlášení by také v rozsahu CPR měla být součástí zákona. 

Odůvodnění: 

Předpisy by měly být transparentní. 

materiálem předložena do vlády. 
V současné době jsou postupy 
posuzování shody popsány v nařízení 
vlády. 

HKČR § 5 Zásadní připomínka 
Požadujeme vypustit celý § 5. 

Odůvodnění: 

Veškeré požadavky stanoví CPR a považujeme za nadbytečné to duplicitně 
uvádět v zákoně. 

Vysvětleno. 
Odsouhlaseno ČKAIT. 
Ustanovení § 5 ponecháno – odst. 1 
zajišťuje základ pro adaptaci CPR, odst. 2 
navazuje na požadavek CPR, aby stát určil 
jazyk. Národní úprava, jež není adaptací, 
je upravena v odst. 3. (pozn. - nyní 
přesunuto do § 4). 

HKČR § 8 odst. 
1 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(1) Na trh v České republice smí být uveden nebo dodán pouze takový 
stanovený stavební výrobek, u něhož byla posouzena stálost vlastností, jeho 
vlastnosti odpovídají požadavkům pro použití v České republice, bylo pro něj 
pro který bylo vydáno CZ prohlášení o vlastnostech a byl označen SCZ.“. 

Odůvodnění: 

CZ prohlášení o vlastnostech vydané dle zákona dokládá splnění všeho, co je 
navrženo k vypuštění. 

Akceptováno částečně. 
Odsouhlaseno ČKAIT. 
Text upraven takto: 
„(1) Na trh v České republice smí být uveden nebo 
dodán pouze takový stanovený stavební výrobek, jehož 
vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a použití v 
České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 
vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 
stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 
do stavby, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést nebo 
dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 
požadavky.“. 

HKČR § 8 odst. 
2 písm. 
a) a b) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daných ustanovení následovně: 

„a) prohlášení distributora o vlastnostech a byl označen SCZ, nebo 

b) prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku.“. 

Odůvodnění: 

Není zřejmé, pokud nejsou vlastnosti stanoveny Vyhláškou o vlastnostech, 
jedná se pak o stanovený stavební výrobek. Pokud ano, půjde věc mimo 
autorizované osoby? Distributor prohlásí vlastnosti, které výrobek splnil pro 
uvedení na trh v jiném členském státě Unie? Toto v současné době NV č. 

Neakceptováno./Vysvětleno. 
Jedná se o variantu pro případ uplatnění 
principu vzájemného uznávání, který platí 
i nyní v  NV č. 163/2002 Sb. § 13a(1). 
Výrobek neuvedený ve vyhlášce o 
vlastnostech je stanoveným stavebním 
výrobkem, pokud spadá pod některou z 
výrobkových skupin uvedených ve 
vyhlášce o skupinách výrobků. 
Distributor má 3 možnosti pro dodání na 
trh: 
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163/2002 Sb. nepřipouští. 1. CZ prohlášení o vlastnostech + SCZ od 
výrobce 
2. Prohlášení distributora o vlastnostech 
+ SCZ (pokud deklaruje všechny vlastnosti 
podle vyhlášky o vlastnostech) 
3. Prohlášení distributora o stanoveném 
stavebním výrobků (deklaruje pouze 
vlastnosti, které byly posuzovány pro 
uvedení na trh v jiném členském státě; 
omezená použitelnost výrobku do stavby 
v ČR). 
 

HKČR § 8 odst. 
3 

Zásadní připomínka 
Požadujeme doplnit definici „bezpečnostní informace“. 

Odůvodnění: 

Domníváme se, že je nutné upřesnit, resp. definovat co je to bezpečnostní 
informace. 

Vysvětleno/Upraveno. 
Text § 8 odst. 3 upraven a doplněn o 
vysvětlení pojmu "pokyny" - 
odsouhlaseno ČKAIT. 
"(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 a návod na jeho údržbu, 
včetně vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé 
a předpokládaná 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, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, 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 na trh v 
České republice. Pokyny a bezpečnostní informace musí 
být uvedeny na obalu nebo přiloženy k dodávce 
stanoveného stavebního výrobku.". 
Vysvětlení pojmu bezpečnostní informace 
bude uvedeno v DZ; termín je používaný v 
CPR. 
 

HKČR § 8 Zásadní připomínka Akceptováno jinak. 
Odsouhlaseno ČKAIT. 
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Požadujeme doplnit odst. 5 následujícího znění: 

„(5) Výrobce nebo distributor dodává výrobky včetně nezbytných dokladů 
– návodu k užívání, kde je uveden podrobný způsob užití výrobku i jeho 
zabudování do stavby a návod na údržbu, včetně vlastností, které má mít 
výrobek po dobu obvyklé životnosti a předpokládaná životnost. Pokud není 
součástí obalu pak jako samostatnou text k dodávce výrobku.“. 

Odůvodnění: 

Chybí tento požadavek, z hlediska zajištění ochrany zákazníků a spotřebitelů 
je nutný 

Text doplněn do odst. 3 a zavedena 
legislativní zkratka pro pokyny. 
"(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 a návod na jeho údržbu, 
včetně vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé a 
předpokládaná 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, prohlášení 
distributora o stanoveném stavebním výrobku, 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 na trh v České 
republice. Pokyny a bezpečnostní informace musí být 
uvedeny na obalu nebo přiloženy k dodávce stanoveného 
stavebního výrobku.". 

HKČR § 9 odst. 
4 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(4) Kopie CZ prohlášení o vlastnostech může být zpřístupněna místo 
postupu podle odstavce 3 zveřejněním na internetu; v takovém případě, 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 výrobků. Na vyžádání 
se odběrateli poskytuje kopie CZ prohlášení o vlastnostech v tištěné 
podobě.“. 

Odůvodnění: 

Informace o poskytování kopie CZ prohlášení o vlastnostech v tištěné 
podobě je uvedena již v odst. 3, na který se odst. 4 odkazuje. 

Akceptováno s úpravou. 
§ 9 odst. 3 a 4 přepracován takto: 
"(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. ".  

HKČR § 11 
odst. 2 
písm. d) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme odstranit rozpor s CPR, které je dané rozhodnutím Komise, pro 
CE seznam vlastností není. 

Odůvodnění: 

Akceptováno. 
Odsouhlaseno ČKAIT. 

"d) jednoznačnou informaci o určeném použití 
stanoveného stavebního výrobku ve stavbě, která musí 
být v souladu s technickou specifikací, která byla pro 
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Zamýšlené použití musí v návaznosti na CPR určit zákon. posuzování stálosti vlastností použita,". 

 

HKČR § 11 
odst. 2 
písm. f) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit dané ustanovení následovně: 

„f) vlastnosti, které mají vztah k základním požadavkům na stavby 
s ohledem na zamýšlené použití vyjádřené zejména úrovní, třídou, mezní 
hodnotou nebo popisem; pokud jsou vlastnosti stanoveny vyhláškou o 
vlastnostech stavebních výrobků, uvádí se vlastnosti podle vyhlášky,“. 

Odůvodnění: 

Výrobce musí deklarovat všechny nezbytné vlastnosti pro navrhování a 
použití vč. návaznosti na  
§ 9. Vyhláška o vlastnostech výrobků nemusí existovat v době nabytí 
účinnosti tohoto zákona. 

Akceptováno. 
Odsouhlaseno ČKAIT. 
 „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,“. 

 

HKČR § 16 
odst. 3 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(3) Ministerstvo určí na návrh Úřadu určené stavební normy. Úřad 
předloží návrh Ministerstvu po dohodě s ministerstvy a jinými ústředními 
správními úřady, jejichž působnosti se příslušná oblast týká, a to včetně 
organizací zastupujících podnikatelské subjekty.“. 

Odůvodnění: 

Možnost připomínkovat určené stavební normy by měly mít rovněž 
relevantní hospodářské subjekty, kterých se to dotýká. Jde o problematiku, 
která může mít významný dopad na řadu výrobců a ostatních průmyslových 
subjektů a jako takový by měl být s nimi konzultován. Jako vhodné řešení se 
jeví zapojení oficiálních připomínkových míst, které již nyní figurují při 
připomínkování legislativy a mohou zapojit své relevantní členy 
(Hospodářská komora ČR). Návrh přispěje k větší transparentnosti celé 
oblasti. 

Vysvětleno. 
Postup určování norem bude dle 
zachován v současné podobě, tj. v rámci 
pracovních skupin, kde mají dle vyjádření 
ÚNMZ podnikatelské subjekty možnost 
zastoupení. Postup určování norem bude 
uveden v důvodové zprávě. 

 
Neakceptováno. 
Postup určování norem bude uveden v 
důvodové zprávě – v zákoně nebude 
upravováno. 
 

HKČR § 17 
odst. 1, 4 
a 5 písm. 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(1) Na žádost výrobce nebo zplnomocněného zástupce vypracuje 

Neakceptováno. 
Schváleno vládou ve věcném záměru 
zákona. 
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k) Autorizovaná osobaCZ 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. 

(4) Autorizovaná osoba posoudíCZ subjekt pro technické posuzování (…) 

k) Autorizovaná osobaCZ subjekt pro technické posuzování.“. 

Odůvodnění: 

Nevidíme důvody zavádět v ČR stejný institut subjektů pro technické 
posuzování jako v EU, a to vzhledem ke stejným klimatickým podmínkám 
v ČR, stejné úrovně oprávněného zájmu dané jednotnou národní 
legislativou, využití současného exkluzivního systému technických návodů 
projednaného jak s hospodářskými subjekty, tak dotčenými orgány státní 
správy, ročně aktualizovaného gestory jednotlivých pracovních skupin, kde 
jsou účastny všechny autorizované osoby, tak horizontálními pracovními 
skupinami pro jednotlivé základní požadavky apod. Budování od nuly systém 
CZ technických posouzení ve filozofii EAD bude zbytečné vynakládání 
státních prostředků v řádu desítek miliónů korun se zahrnutím nutného 
informačního systému.  Další důležitý důvod jsou nemalé náklady u 
autorizovaných osob na získání další kompetence  
u jiné autorizační autority MPO. 

 

HKČR § 17 
odst. 5 
písm. g 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„g) popis požadavků na systém systému řízení výroby stanoveného 
stavebního výrobku,“. 

Odůvodnění: 

Upřesnění formulace textu. 

Akceptováno. 

HKČR § 18 
odst. 1, 2 
a 3 

Zásadní připomínka 
Požadujeme ustanovení vypustit. 

Neakceptováno.  
Schváleno vládou ve věcném záměru. 
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Odůvodnění: 

Technické posuzování by prováděly autorizované osoby, k této činnosti 
autorizované ÚNMZ, jako nyní v rámci jednoho správního řízení k jednotným 
požadavkům. Ustanovení odst. 3 je vhodné doplnit do požadavků na 
autorizovanou osobu do Hlavy V. Obdobně navrhujeme upravit další 
paragrafy v tomto kontextu, tedy nahradit CZ Subjekty pro technické 
posuzování Autorizovanými osobami, MPO jako národní autoritu v této 
národní oblasti nahradit ÚNMZ. 

HKČR § 29 
odst. 3 
písm. b) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme ustanovení vypustit bez náhrady: 

„b) akreditovanou osobou lze využít při posuzování stálosti vlastností jen v 
případech, kdy posuzování provádí výrobce.“. 

Odůvodnění: 

Není relevantní pro tento zákon. 

 

Akceptováno. 

HKČR § 29 Zásadní připomínka 
Požadujeme do § 29 doplnit nový odstavec 5 následujícího znění: 

„(5) Posouzení 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. CZ technické posouzení vydává CZ subjekt pro technické 
posuzování.“. 

Odůvodnění: 

Tato činnost – posouzení vlastností výrobcem není v zákoně popsaná 
(poznámka – možnost využití akreditované zkušební laboratoře). 

Akceptováno. 
A upraven i text odst. 4: 
"…Posouzení vlastností stanoveného stavebního 
výrobku autorizovanou osobou je činnost 
prováděná na žádost výrobce….". 

HKČR § 30 
odst. 1 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„1) Autorizací se pro účely tohoto zákona rozumí pověření právnické osoby 
k činnostem při posuzování stálosti vlastností stanovených stavebních 

Neakceptováno 
Viz připomínka § 17 odst. 1, 4 a 5 písm. k) 
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výrobků a CZ technické osvědčování vymezených vyhláškou o seznamu 
výrobků. Autorizaci pro činnost podle tohoto zákona uděluje ve vymezeném 
rozsahu Úřad rozhodnutím na základě žádosti, která musí být doložena 
doklady o plnění podmínek autorizace stanovených tímto zákonem a 
vyhláškou o skupinách výrobků.“. 

Odůvodnění: 

Viz připomínka a odůvodnění k § 17. 

HKČR § 30 
odst. 3 

Zásadní připomínka 
Požadujeme doplnit bod d) následujícího znění: 

„d) technické osvědčování.“. 

Odůvodnění: 

Viz připomínka a odůvodnění k § 17. 

 

Neakceptováno 
Viz připomínka § 17 odst. 1, 4 a 5 písm. k) 

HKČR § 31 Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„Úřad může vydat rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel o autorizaci splňuje 
všechny podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování stálosti 
vlastností stanovené zákonem a vyhláškou o skupinách výrobků. Autorizací 
deleguje Úřad výkon státní správy na autorizovanou osobu tak, aby nebylo 
pochyb o tom, že výkon bude činěn soukromoprávní oblastí.“. 

Odůvodnění: 

Je nutné upravit znění článku tak, aby bylo vyloučen výkon Autorizované 
osoby dle správního řádu. 

Neakceptováno. 
Souhlasíme s tím, že autorizovaná osoba 
vykonává svoji činnost na základě 
smlouvy. 
Vyplývá již z § 33 odst. 2 písm. a 

HKČR § 31 
odst. 2 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(2)  Autorizace se uděluje může být udělena jen na celou položku položky 
skupiny výrobků podle vyhlášky o skupinách výrobků, přičemž autorizovaná 
osoba musí být schopná provádět všechny rozhodné úkoly třetí strany v 
příslušných systémech posuzování.“ 

Akceptováno jinak./Upraveno dle 
ÚNMZ. 
"(2) 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.". 
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Odůvodnění: 

U řady výrobků je rozhodný materiálový přístup, tedy znalost materiálů, ze 
kterých je výrobek vyroben. Od toho se též odvíjejí zkoušky. Např. 
betonové/plastové kanalizační roury. Všechny úkony nemůže autorizované 
osoba vykonávat, vždy musí platit výjimka pro speciální zkoušení. 

Pozn. nově jako odst. 3. 

HKČR § 33 
odst. 2 
písm. c), 
bod 3 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„3. informovat Úřad o odmítnutí, změně nebo zrušení certifikátů; na 
vyžádání poskytnout kopie CZ certifikátů nebo CZ protokolů o posouzení 
vlastností včetně souvisejících dokladů o vydání, odmítnutí, změně nebo 
zrušení CZ certifikátů nebo CZ protokolů o posouzení vlastností Ministerstvu, 
Úřadu, příslušnému orgánu dozoru, CZ subjektům pro technické posouzení, 
autorizovaným osobám nebo dalším osobám, jejichž činnosti se uvedené 
dokumenty týkají,“. 

Odůvodnění: 

Navrhované řešení by vedlo k porušení povinnosti mlčenlivosti, s čímž 
zásadně nesouhlasíme. 

Akceptováno jinak. 
"informovat Úřad, o odmítnutí, změně nebo zrušení 
certifikátů; 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,". 

HKČR § 35 Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„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 všechny 
požadované technické vlastnosti a tyto stavební výrobky byly uvedeny nebo 
dodány na trh v souladu s tímto zákonem.“. 

Odůvodnění: 

Ustanovení je nutné doplnit, protože § 156 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. 
neobsahuje nezbytné technické vlastnosti. 

Akceptováno jinak.  
Odsouhlaseno ČKAIT a KZPS. 
 

"§ 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.". 
 

 

HKČR § 36 
odst. 1 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(1) Stavební výrobky, které mají být navrženy a použity do stavby, splňují 
požadavky stanovené v § 156 odst. 2 stavebního zákona, pokud vlastnosti 

Vysvětleno. 
Konsenzuální text. Odsouhlaseno ČKAIT 
a KZPS. 

"§ 36 
(1) Stavební výrobky, které mají být navrženy a použity 
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vyjádřené zejména třídou, úrovní, mezní hodnotou nebo popisem uváděné 
výrobcem v prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech, nebo 
distributorem v prohlášení distributora o vlastnostech nebo v prohlášení 
distributora o stanoveném stavebním výrobku“. 

Odůvodnění: 

Stavby nemusí a nemohou splňovat požadavky na výrobky, ale musí splňovat 
požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů a dalších 
zákonů. Vlastnosti musí být v souladu s požadavky § 156 odst. 2 a dalších 
právních předpisů. 

 

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 seznam vlastností stavebních výrobků 
nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb. 
(3) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové 
stavební výrobky s označením CE, které splňují 
požadavky jiných právních předpisů10) a 
harmonizovaných technických specifikací podle kapitoly 
IV přímo použitelného předpisu, a mají, s ohledem na 
zamýšlené použití, deklarovány všechny vlastnosti 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 předpisů 10) a technických specifikací 
podle § 15, a mají s ohledem na určené použití 
deklarovány všechny vlastnosti, 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 k požadavkům stavebníka. Pokud není 
dokumentace v příslušných podrobnostech zpracována, 
stanoví vlastnosti stavebních výrobků zhotovitel stavby s 
přihlédnutím k požadavkům stavebníka.  
(6) Pokud harmonizované technické specifikace7) nebo 
technické specifikace umožňují dodávat na trh sta nebo 
technické specifikace umožňují dodávat na trh stavební 
výrobek s vlastnostmi ve více úrovních nebo třídách 
nebo ve více mezních hodnotách tyto úrovně nebo třídy 
nebo mezní hodnoty nejsou pro použití stavebního 
výrobku podle tohoto zákona vymezeny, stanoví je 
projektant11) 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. 
(7) Ministerstvo může zpřístupnit na internetu doplňující 
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informace k návrhu a použití stavebních výrobků, 
zejména konkrétní, úrovně, třídy, mezní hodnoty a popis 
vlastností stavebních výrobků.". 

HKČR § 36 
odst. 1 
písm. a) 
a b) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme daná ustanovení písm. a) a b) vypustit bez náhrady. 

Odůvodnění: 

Kdo ověří vlastnosti, pokud nebudou ověřovány výrobci a autorizovanými 
osobami? Požadavek § 36 odst. 1 nerespektuje požadavky mnoha platných 
předpisů, zejména: 

 Nerespektuje politiku jakosti pozemních komunikací MD ČR a obecné 
požadavky na doložení výsledků dalších požadovaných zkoušek a jejich 
hodnocení dle TKP, ČSN, TP, resp. ŘSD. 

 Nerespektuje politiku jakosti staveb státních drah, kterou řeší Správa 
železniční dopravní cesty. 

 Neřeší specifické požadavky pro výrobky pro stavby jaderných zařízení, 
staveb a jejich částí dle zákona č. 263/2016 a prováděcích předpisů, 
zejména vyhlášek SÚJB. 

 Neřeší specifické požadavky na výrobky pro stavby obrany státu řešící 
Ministerstvo obrany. 

 Neřeší specifické požadavky pro výrobky pro stavby k plnění úkolů 
Ministerstva spravedlnosti. 

 Neřeší specifické požadavky na výrobky pro stavby k účelům těžby, 
zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin a odpadů. 

 Neřeší specifické požadavky na výrobky pro stavby podzemní výše 
neuvedené. 

 Neřeší specifické požadavky na stavby – vodní díla. 

 Neřeší specifické požadavky na stavby dle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

 

Neakceptováno 
Konsenzuální znění viz výše. Rozšířen 
příkladný odkaz na jiné právní předpisy o 
V č. 268/2009 Sb., V č. 398/2009 Sb. a V 
č. 23/2008 S.) 
Údajná výtka je nekonkrétní (v čem 
„nerespektuje“?) a týká se působnosti 
jiných ústředních orgánů státní správy, 
z nichž většina takového připomínky 
neuplatnila. Předmětné ustanovení 
upravuje obecně vazbu mezi stavebním 
zákonem a tímto zákonem. 
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HKČR § 36 
odst. 3 a 
4 

Zásadní připomínka 
Požadujeme uvedená ustanovení zákona zpřesnit, protože obsahují nejasně 
formulované povinnosti, které nelze vymáhat a správně trestat, obsahují 
neurčité zmocnění pro vydání prováděcího právního předpisu a nepřiměřené 
a neurčitě formulované sankce, viz bližší vysvětlení v níže uvedeném 
ustanovení. 

Požadujeme, aby stanovení vlastností vždy provedla fyzická osoba 
oprávněná podle zvláštního právního předpisu k projektové činnosti ve 
výstavbě, a to v příslušné úrovni dokumentace stavby podle předpisů 
stavebního práva (v projektové dokumentaci nebo dokumentaci pro 
provedení stavby). V tomto smyslu navrhujeme upravit jak odstavec 3, tak 
odstavec 4. 

Odůvodnění: 

Není stanoveno, kdo konkrétně má povinnost stanovení vlastností výrobku 
provést. Zákon neuvádí, ve kterých případech má konat projektant, a kdy 
zhotovitel. Takto formulovaná povinnost je zcela neurčitá.  

V návrhu zákona chybí vymezení pojmu zhotovitel a projektant. Pojem 
projektant je používán stavebním zákonem, ale pouze jako legislativní 
zkratka nikoliv jako definovaný právní pojem. Z návrhu zákona navíc 
nevyplývá, že by pojem měl být vykládán stejně jako ve stavebním zákoně. 
Pojem zhotovitel je potom termínem občanského zákoníku, kde je takto 
definována jedna ze stran smlouvy o dílo. V této souvislosti stojí za zmínku, 
že na jedné stavbě bude velké množství zhotovitelů a budou se uzavírat 
smlouvy o dílo v různých úrovních dodavatelského řetězce. Není tedy 
zřejmé, ke kterému ze zhotovitelů na stavbě povinnost směřuje. Konečně i 
projektant může být stranou smlouvy a dílo, a tedy zhotovitelem a naopak. 
Zhotovitel díla může vykonávat funkci projektanta, pokud je v rozsahu díla 
projektová činnost.  

V návrhu jsou tedy používány a směšovány pojmy veřejného a soukromého 
práva, a to zcela zmatečně. Zákonodárce by dle našeho názoru měl buďto 
využít pojmy občanského zákoníku pro oba subjekty, které chce podchytit 
nebo zvolit pojmy z oblasti veřejného práva. Případně musí adresáty právní 

Vysvětleno. 
Konsenzuální text. 

Viz předchozí připomínky. 
 
 
Doplněn odkaz na projektanta dle 
stavebního zákona. 
Upraveno na "zhotovitel stavby". 
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formy samostatně a dostatečně určitě definovat.  

Porušení takto formulované povinnosti nelze dle našeho názoru správně 
trestat. 

Navíc jsme přesvědčeni, že návrh zákona musí odpovídat dalším právním 
předpisům, a to zejména stavebnímu zákonu a zákonu č. 360/1992 Sb., o 
výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Máme za to, že 
stanovení vlastností výrobků, které mají být využity na stavbě je projektovou 
činností ve výstavbě a musí ji tedy provádět k tomu kvalifikovaná osoba, 
tedy fyzická osoba oprávněná podle zvláštního právního předpisu k 
projektové činnosti ve výstavbě. 

Taková osoba může být na straně zhotovitele stavby, pokud je součástí díla i 
projektová činnost. V mnoha případech však k projektové činnosti dojde 
odděleně s tím, že investor stavby/stavebník nechá provést projektovou 
činnost v rámci přípravy stavby a zhotovitel pak postupuje podle 
připraveného projektu. 

HKČR § 36 
odst. 2 a 
5 

Zásadní připomínka 
Z formulace ustanovení odstavců 2 a 5 není zřejmé, které informace budou 
ve vyhlášce, a které nikoliv. Navíc není zřejmé, jakou povahu budou mít 
informace zveřejněné dle odstavce 5 a do jaké míry budou pro dotčené 
subjekty relevantní nebo závazné. Požadujeme odstavec 5 vypustit. 

Odůvodnění: 

Podle ústavního pořádku České republiky lze subjektům ukládat povinnosti 
pouze obecně závaznými právními předpisy (např. zákonem a na jeho 
základě vyhláškou). Povinnosti ani jejich doplnění či upřesnění však nelze 
provést na základě nějakých doplňujících informací zveřejněných na 
internetu. Jsme přesvědčeni, že uvedené není v souladu s Legislativními 
pravidly vlády. 

Vysvětleno 
Obsah vyhlášky o vlastnostech a 
databáze odsouhlasen ČKAIT a KZPS. 
Odst. 5 přesunut do odst. 7.  
Vyhláška – seznam vlastností 
Databáze – úrovně, třídy, mezní hodnoty 
pro použití v ČR + další informace pro 
použití v ČR. 
 
 

HKČR § 36 
odst. 6 

Zásadní připomínka 
Požadujeme dané ustanovení vypustit bez náhrady: 

„(6) Povinnosti osob při použití stavebních výrobků do stavby upravuje jiný 

Akceptováno. 
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právní předpis11).“. 

Odůvodnění: 

Obecně platné tvrzení, které je nadbytečně uváděno. 

HKČR § 37 
odst. 3 
písm. a) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme zpřesnit znění daného ustanovení následovně: 

„a) provádět zkoušky nebo rozbory nebo zajistit jejich provedení k ověření 
toho, zda stavební výrobky plní požadavky tohoto zákona nebo přímo 
použitelného předpisu; provedení těchto zkoušek a rozborů se zajišťuje u 
příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo zkouškou nebo rozborem zjištěno, 
že stavební výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo 
použitelného předpisu, hradí náklady na provedení zkoušky nebo rozboru 
kontrolovaná osoba, s výjimkou kontroly podle § 378 odst. 4, kdy náklady 
na provedení zkoušky nebo rozboru hradí výrobce, dovozce, distributor 
nebo zplnomocněný zástupce,“. 

Odůvodnění: 

V souvislosti s výše uvedeným namítáme, že na zhotovitele stavby nelze 
přenést odpovědnost za to, že konkrétní výrobek má vlastnosti stanovené 
navrhovaným zákonem. Zhotovitel stavby může nést zodpovědnost za to, že 
má k výrobku dostupnou příslušnou dokumentaci, ale nikoliv za to, že 
výrobek odpovídá tomu, co tvrdí výrobce. 

Navíc uvedené ustanovení v podstatě vylučuje provedení kontroly v případě, 
kdy má zhotovitel podezření na nekvalitní stavební výrobky a o kontrolu sám 
požádá – v případě, že se jeho podezření potvrdí, musel by hradit zkoušky a 
testy. 

Z textu zákona musí jasně vyplývat, že kontrolovaná osoba platí pouze a 
jedině ty náklady na zkoušky, ve kterých stavební výrobek nesplňuje 
požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu, a to co do 
počtu dotčených vzorků, tak i samotných zkoušek. Ostatní zkoušky a vzorky 
hradí ČOI. 

Akceptováno jinak. 
Odsouhlaseno ČKAIT a KZPS. 
Text doplněn do § 38 odst. 5: 
"(5) Pokud bylo zkouškou nebo rozborem prokázáno, že 
stavební výrobek nesplňuje vlastnosti pro použití do 
staveb, uloží orgán dozoru kontrolované osobě 
odstranění těchto stavebních výrobků; náklady na 
provedení zkoušky nebo rozboru hradí kontrolovaná 
osoba, pokud nesplnění těchto požadavků způsobila 
nevhodným skladováním nebo použitím. V opačném 
případě hradí náklady na provedení zkoušky nebo 
rozboru výrobce, dovozce, distributor nebo 
zplnomocněný zástupce.". 
 

HKČR § 37 
odst. 3 

Zásadní připomínka 
Požadujeme zpřesnit znění daného ustanovení následovně: 

Akceptováno jinak. 
Odsouhlaseno KZPS. 
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písm. c) „c) uložit kontrolovaným osobám povinnost bezodkladně informovat o 
nebezpečí osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu ze 
stavebního výrobku; při kontrole podle § 38 odst. 4 lze tuto povinnost uložit 
pouze ve vztahu k osobám, které by mohly být vystaveny nebezpečí 
v souvislosti s konkrétní kontrolovanou stavbou.“. 

Odůvodnění: 

Podle § 37 odst. 3 písm. c) může orgán dozoru uložit kontrolovaným osobám 
povinnost bezodkladně informovat o nebezpečí osoby, které by mohly být 
vystaveny nebezpečí plynoucímu ze stavebního výrobku. V případě kontroly 
podle § 38 odst. 4 by tak byl teoreticky zhotovitel povinen informovat celý 
trh o nebezpečném výrobku, který byl nalezen na jeho staveništi. Stanovení 
takové povinnosti je zcela zjevně nepřiměřené. 

Text doplněn do § 38 odst. 6: 
"(6) Povinnost bezodkladně informovat o nebezpečí 
osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí 
plynoucímu ze stavebního výrobku, uloží orgán dozoru 
kontrolované osobě pouze ve vztahu k osobám, které by 
mohly být vystaveny nebezpečí v souvislosti s konkrétní 
kontrolovanou stavbou.". 

HKČR § 38 
odst. 3 

Zásadní připomínka 
Požadujeme zrušit povinnost uchovávat veškeré doklady na stavbě. 

Odůvodnění: 

Nelze požadovat, aby veškeré doklady byly fyzicky na stavbě, je vysoké riziko 
jejich krádeže nebo poškození. 

 

Neakceptováno. /Upraveno. 
Odsouhlaseno ČKAIT a KZPS. 

"(3) Prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o 
vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, bezpečnostní informace a pokyny ke všem 
stavebním výrobkům, jež jsou na staveništi nebo ve 
skladovacích prostorách určených pro stavbu umístěny, 
nebo mají být bezprostředně použity 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.". 

HKČR § 38 
odst. 4 

Zásadní připomínka 
Požadujeme zpřesnit znění daného ustanovení na základě níže uvedeného 
odůvodnění. 

Odůvodnění: 

Z textu zákona musí jasně vyplývat, jak by se mělo postupovat v případě 
odběru výrobků přímo na staveništi nebo ve skladovacích prostorách, jak se 
bude řešit problém se splněním termínů předání stavby nebo zpoždění 
způsobené výrobou nového výrobku. Dále také to, kdo bude platit případné 
penále za nedodržení termínu, (zpoždění termínu dodání). Velkou otázkou je 
problém se zkouškami již zabudovaných výrobků, přítomnost výrobce při 

Akceptováno. 
Upraven § 38 odst. 1 věta první takto: " 
Orgán dozoru provádí dozor na staveništi, s výjimkou 
zabudovaných stavebních výrobků, a ve skladovacích 
prostorách určených pro stavbu samostatně nebo během 
kontrolní prohlídky stavby…". 
Přerušení zákon upravuje pouze v 
omezené míře pro případy, kdy hrozí 
ohrožení zdraví, bezpečnosti apod. 

Vybourání vadných výrobků upraveno 
nově v § 38 odst. 5 věta první.  
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zkouškách s ohledem na seřízení vzorku apod. 

HKČR § 45 
odst. a) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme celkové přeformulování skutkové podstaty deliktu podle § 45 
písm. a) tak, aby byla skutková podstata skutečně jasně formulovaná – 
přinejmenším odkázat na relevantní povinnosti a definovat jejich porušení. 

Odůvodnění: 

Podle § 45 návrhu zákona je jakékoliv porušení povinnosti dle § 36 
přestupkem, za který lze uložit sankci až do výše 20 000 000 Kč. V této 
souvislosti je potřeba poukázat na to, že § 36 stanoví v odstavci 2 a 5 
povinnosti ministerstvu. Jistě nebylo úmyslem zákonodárce sankcionovat 
orgán veřejné moci. Dále upozorňujeme na § 36 odstavec 6, který odkazuje 
na povinnosti dle stavebního zákona. Ani zde nejsou sankce dle tohoto 
zákona možné (nelze stanovit dvojí sankci za totéž). 

V úvahu tedy přicházejí sankce za porušení odstavce 3 a 4. Jak bylo uvedeno 
výše, při současném znění návrhu si nelze představit, že tak vágně stanovené 
povinnosti bude správní orgán správně trestat v navrženém rozsahu – tedy 
pokutou až do výše 20 000 000 Kč. 

Dále s ohledem na to, že za stanovení vlastností výrobků ponese vždy 
odpovědnost fyzická osoba – autorizovaná osoba ve výstavbě navrhujeme 
zařadit delikt pod § 46 písm. c), a tedy snížit horní hranici sankce na 
1 000 000 Kč. Taková výše sankce je s ohledem na porušení povinnosti 
přiměřená a odpovídá i obdobným sankcím stanoveným na jiných místech 
právního řádu. 

Akceptováno dle připomínek MV a dle 
jednání s HK, tak aby byly skutkové 
podstaty jasně formulované. Zrušeno 
ustanovení, jež zakazovalo upuštění od 
potrestání u některých deliktů. Uplatní se 
tak obecná právní úprava zákona o 
přestupcích. 

HKČR § 45 
odst. b) a 
c) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme, aby byl celý § 45 přeformulován tak, aby obsahoval konkrétní 
skutkové podstaty, kde bude vymezeno konkrétní jednání, které je 
považováno za přestupek, pokud takové ze zákona vůbec vyplývá. 

 

Odůvodnění: 

U přestupků podle § 45 písm. b) a c) lze konstatovat, že skutkové podstaty 
jsou formulovány zcela nesprávně. Pokud bychom prošli dikci § 37, § 38 a § 

Akceptováno dle připomínek MV dle 
jednání s HK, tak aby byly skutkové 
podstaty jasně formulované. Zrušeno 
ustanovení, jež zakazovalo upuštění od 
potrestání u některých deliktů. Uplatní se 
tak obecná právní úprava zákona o 
přestupcích. 
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39, tak zde není jednoznačně formulována jediná přímo ze zákona vyplývající 
povinnost adresátů návrhu zákona, kterou by bylo možné takto postihnout 
(s výjimkou § 37 odst. 6). Uvedená ustanovení dávají pravomoci orgánu 
dozoru, který teprve na základě zákona může uložit určité povinnosti. Zákon 
však nemůže přestupek formulovat jako porušení ustanovení zákona, když 
zákon povinnost přímo nestanoví. 

Dále upozorňujeme, že za přestupek podle § 45 písm. b) nebo c) lze podle 
navrhovaného § 46 písm. a) uložit pokutu až do výše 50 000 000 Kč. V této 
souvislosti uvádíme, že takovou sankci by zřejmě po reformulaci § 45 bylo 
možné uložit například za to, že zhotovitel nezajistí, aby byly v průběhu 
kontroly na staveništi dostupné všechny dokumenty podle § 38 odst. 3. Za 
administrativní nepřesnosti a formality by tedy hrozila sankce až do výše 
50 000 000 Kč. To je dle našeho názoru zcela zjevně nepřiměřené.  

Proto navrhujeme, aby předkladatel nejen formuloval § 45 návrhu zákona 
jasně s tím, že uvede konkrétní jednání konkrétních subjektů, které naplní 
skutkovou podstatu přestupku, ale dále aby podle takto formulovaného 
jednání nově analyzoval výši ukládaných sankcí. Za pochybení v administraci 
dokumentace podle § 38 odst. 3 by pak měla být ukládána sankce podle § 46 
písm. c), tedy maximálně do výše 1 000 000 Kč. 

Obdobně je potom zapotřebí odstranit některé přesně formulované 
skutkové podstaty z výčtu v  
§ 47 odst. 3, který stanoví přestupky, u nichž nelze upustit od uložení 
správního trestu. Jsme přesvědčeni, že v mnoha případech, kdy orgán 
dozoru shledá na staveništi pouze dílčí formální nedostatky, například chybí 
část dokumentace k některým výrobkům, přičemž se jedná o drobné 
pochybení a zbytek dokumentace výrobků staveniště je veden řádně, je 
upuštění od potrestání namístě. 

HKČR § 48 
odst. 3 
písm. a) 
a c) 

Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„(1) Úřad  

a) provádí oznamování a autorizace subjektů a jejich kontrolu,  

 
 
 
 
Akceptováno. 
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b) ukládá sankce autorizovaným osobám, 

c) navrhuje Ministerstvu určení určených stavebních norem určené 
stavební normy.“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme doplnit bod a) i o oznamování a kontrolu subjektů, tak, aby to 
odpovídalo §7 odst. 2 a v bodě c) upřesnit formulaci textu. 

 
 
Akceptováno jinak. 

"navrhuje Ministerstvu k odsouhlasení 
určené stavební normy." 
V DZ bude upřesněn postup navrhování, 
schvalování a určení stavebních norem. 
 

HKČR § 51 
odst. 5 a 
6 

Zásadní připomínka 
Požadujeme přechodná období přeformulovat tak, aby si neodporovala. 

Odůvodnění: 

Nejasná formulace přechodného období, odst. 5 a 6 si odporují. Prohlášení o 
shodě nemůžou být od 1. 1. 2021 platná, pokud nejsou platné dokumenty 
podle NV č. 163/2002 Sb. 

Akceptováno./Upraveno jinak. 
 
"(7) Stanovené 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, které jsou v souladu s tímto 
zákonem.  
(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.". 
V DZ bude uveden text: "Po datu účinnosti tohoto zákona 
musí výrobce pro stanovené stavební výrobky, které již 
uvedl na trh, vypracovat CZ prohlášení o vlastnostech a 
poskytnout jeho kopii zákazníkovi a připojit označení SCZ. 
Výrobce může toto CZ prohlášení o vlastnostech 
vypracovat na základě platných certifikátů a protokolů o 
zkoušce vydaných před datem účinnosti tohoto zákona v 
souladu s NV č. 163/2002 Sb. 
Distributor může pokračovat v prodeji stanovených 
stavebních výrobků do vyprodání zásob dodaných před 
datem účinnosti tohoto zákona. Pro všechny nové 
dodávky stanovených stavebních výrobků dodaných po 
datu účinnosti tohoto zákona musí vyžádat u výrobce 
nebo dovozce CZ prohlášení o vlastnostech a připojení 
označení SCZ." 

 

HKČR § 53 Zásadní připomínka 
Požadujeme upravit znění daného ustanovení následovně: 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021 s výjimkou ustanovení § 
18, § 29 až 34, § 44, § 46, § 47 odst. 1 a 2 a § 48 odst. 3 písm. a) a b), která 
nabývají účinnosti dnem 1. května 2020. Vyhláška o skupinách stavebních 

Akceptováno. 
§ 18 doplněn. Vzhledem k očekávané 
délce legislativního procesu a nutnosti 
připravit se na novou právní úpravu, bude 
posunuta účinnost zákona. 
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výrobků bude vydána nejpozději 3 měsíce před nabytím účinnosti výše 
uvedených paragrafů, tj. 1. února 2020.“. 

Odůvodnění: 

Dřívější účinnost se v návrhu netýká § 18. Znamená to, že Ministerstvo může 
pověřit subjekt pro technické posuzování stavebních výrobků s označením 
CE na základě jeho žádosti výkonem činností CZ subjektu pro technické 
posuzování stanovených stavebních výrobků v rozsahu skupin stanovených 
stavebních výrobků podle vyhlášky o skupinách výrobků… až po dni účinnosti 
zákona, což je z mnoha důvodů pozdě. 

Domníváme se, že doba pro přípravu a udělení autorizace není dostatečná. 

Vyhláška o skupinách stavebních výrobků by měla být vydána dříve, než 
nabíhá lhůta pro možnost autorizace, aby bylo dost času na kvalifikovanou 
přípravu žádosti. 

Předpoklad 01/2021 a 01/2022. 

ČKA obecně Zásadní připomínka 
Obsah zákona není v souladu s uvedeným předmětem právní úpravy. 
Předmětem právní úpravy dle § 1 písm. a) a b) jsou podmínky pro dodávání 
stavebních výrobků a podmínky pro návrh a použití stavebních výrobků do 
staveb.  
§ 1 odst. B) odpovídá pak část třetí, kde v základním ustanovení § 35 
odkazuje na § 156 odst. 1 stavebního zákona.  
Dle důvodové zprávy je záměrem zákona v oblasti stanovení podmínek pro 
navrhování a použití stavebních výrobků do staveb v ČR bližší specifikace 
obecných požadavků na použití staveních výrobků ve stavbě stanovených v § 
156 odst. 2 SZ.  
§ 156 odst. 1 a 2 základní požadavky nestanovuje.  
Dle LPV je odkaz na konkrétní paragraf jiného právního předpisu 
nepřípustný.  
Návrh zákona pak v mnoha případech stanoví požadavky na stavební 
výrobky pro použití do stavby např. podle vyhlášky o vlastnostech stavebních 
výrobků (§ 3).  
Žádáme dát do souladu obsah a předmět vymezení právní úpravy 
navrhovaného zákona 

Viz MMR. 
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ČKA obecně Zásadní připomínka 
Stavby musí splňovat nikoliv jen základní požadavky na stavby, nýbrž 
technické požadavky na stavby, které jsou určeny SZ a jeho prováděcími 
předpisy popř. PSP, případně zvláštními zákony (např. atomový zákon). 
Žádáme uvést návrh zákona s touto skutečností do souladu ve všech 
kapitolách týkajících se návrhu a použití výrobků do staveb. 

Viz MMR. 

ČKA §2 a) Zásadní připomínka 
opětovně použitý, repasovaný, recyklovaný výrobek.  
Uvedené termíny požadujeme definovat. 

Viz MMR. 

ČKA §2 odst. 
1 c), d) 

Zásadní připomínka 
se uvádí „včetně stavebního výrobku určeného jako část tohoto stavebního 
výrobku“ Obsahuje-li výrobek, kde jeho část je též označovaná CE, jedná se o 
sestavu dle písm. b)..   
Požadujeme vypustit 

Viz MMR. 

ČKA § 2) odst. 
1  f) 

Zásadní připomínka 
požadujeme vypustit.  
stavební práce je definována pouze pro potřeby § 2) odst. 1 e), nikde jinde 
v návrhu zákona se pojem neuvádí. Definice je navíc zavádějící. Není jasné, 
zda zahrnuje práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby a pak jaké 
vlastnosti stavby. Pojem je nadbytečný 
 

Viz MMR. 

ČKA § 3 Zásadní připomínka 
stanoví pouze dodání na trh NEBO použití.  
Opomíjí návrh, požadujeme doplnit, nebo nahradit „A“  
Současně požadujeme doplnit možnost použití nestanovených výrobků, 
které jsou nezbytné pro návrh a pro provedení stavby a které mohou ovlivnit 
technické požadavky na stavby (např. hřebík), pokud tyto výrobky nebudou 
součástí stanoveného seznamu stavebních výrobku dle vyhlášky uvedené v § 
2 odst. 1 písm.d).  
Návrh vyhlášky není k návrhu zákona předložen. 
 

Viz MMR. 

ČKA § 3 písm. 
a) 

Zásadní připomínka 
doporučujeme doplnit, že pokud nebudou požadavky stanoveny, musí 
odpovídat technické specifikaci dle § 15 návrhu zákona. 

Viz MMR. 
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ČKA § 4 odst. 
2 

Zásadní připomínka 
Vyhláška o vlastnostech stavebních výrobků není k návrhu zákona 
předložena. Pokud bude určovat seznam vlastností jednotlivých stavebních 
výrobků pro návrh a použití ve stavbě, pak se jedná o duplicitní kompetenci 
uvedenou v § 12 odst. 1 písm. d) stavebního zákona a tím dochází 
k roztříštěnosti působnosti mezi dva ústřední orgány státní správy.  
V této souvislosti upozorňujeme na základní nesoulad s principy tezí 
rekodifikace veřejného práva, které jednoznačně uvádějí nutnost odstranění 
roztříštěnosti požadavků na výstavbu.  
Současně se upozorňujeme na nesoulad s CPR, kde regulované vlastnosti 
stanoví rozhodnutí komise a v ČR by tak činil podzákonný právní předpis. 

Viz MMR. 

ČKA § 5 odst. 
3 

Zásadní připomínka 
pojem „pokyny a bezpečnostní informace“ není definován, žádáme doplnit 
 

Viz MMR. 

ČKA § 12 
odst. 4 
 

Zásadní připomínka 
Pokládáme za nepřípustné zveřejňovat vzor na webu MPO. 
Jak bude řešena ochrana označení, pokud nebude definováno právním 
předpisem. 

Viz MMR. 

ČKA § 35 
 

Zásadní připomínka 
Žádáme upravit ve smyslu, že vlastnosti stavebních výrobků musí odpovídat 
zákonným požadavkům jiných právních předpisů, neboť dle LPV je odkaz na 
konkrétní paragraf jiného právního předpisu nepřípustný a požadavky na 
stavby definují také jiné právní předpisy, nejen SZ.  
 

Viz MMR. 

ČKA § 36 
odst. 1 

Zásadní připomínka 
§ 156 odst. 2 základní požadavky nestanovuje. Jedná se o použití 
posouzených výrobků. 
Navrhované znění § 36 odst. 1:  
„ Stavební výrobky, které mají být navrženy a použity do stavby a představují 
zvýšenou míru ohrožených zájmů, musí být posouzeny podle tohoto zákona 
příp. podle jiných právních předpisů.“  
Písm. a) a b) § 36 odst. 1 pak požadujeme vypustit pro nadbytečnost. 

Viz MMR. 

ČKA § 36 
odst. 2 

Zásadní připomínka 
Návrh vyhlášky není k dispozici.  Viz připomínka k § 4 odst. 2. 

Viz MMR. 
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ČKA § 36 
odst. 5 

Zásadní připomínka 
Zveřejnění na webu nemá právní relevanci. Požadujeme vypustit. 

Viz MMR. 

ČKA § 36 
odst. 6  
 

Zásadní připomínka 
Duplicita se SZ. Rozpor s LPV. Požadujeme vypustit. 

Viz MMR. 

ČKA § 2) odst. 
2 b) 

Doporučující připomínka 
Některé vlastnosti nejsou vyjádřeny jen úrovní, třídou ani popisem, nýbrž 
mezní hodnotou (zejména výrobky, na něž se nevztahují Evropské normy). 
Doporučujeme mezní hodnotu doplnit. 
 
 

Viz MMR. 

ČKAIT 

§ 1 písm. 
a) 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka 
podmínky a požadavky pro uvádění a dodávání stanovených stavebních 
výrobků na trh v České republice,…  
 
Předmět úpravy musí být v souladu s obsahem zákona. Na rozdíl od Nařízení 
(EU) č. 305/2011 (dále CPR), které nestanoví seznam základních 
charakteristik ani vlastností - tedy požadavky na výrobky, tak zákon dává 
zmocnění Ministerstvu k vydání vyhlášky o vlastnostech stavebních výrobků, 
což je zjevný soubor požadavků na výrobky. 

Upraveno dle HK. 
Podmínky se budou týkat uvádění a 
dodávání na trh a požadavky se budou 
týkat návrhu a použití stavebních 
výrobků. 
a) podmínky pro uvádění a dodávání stanovených 

stavebních výrobků na trh v České republice, podmínky 

pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením 
CE na trh v České republice, pokud nejsou upraveny 

přímo použitelným předpisem Evropské unie 
stanovujícím harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh1) (dále jen „přímo použitelný 

předpis“),  

b) požadavky pro návrh a použití stanovených 

stavebních výrobků a stavebních výrobků s označením 

CE do staveb v České republice". 
ČKAIT §2 odst. 

1 písm. 
a) 

Zásadní připomínka 
stanoveným 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); technické požadavky na 
stavby požadované na stavby právními předpisy2),  stavebním výrobkem je i 
výrobek opětovně použitý, repasovaný nebo recyklovaný; na opravený nebo 
upravený stavební výrobek se nevztahuje přímo použitelný předpis a tento 
zákon, stavební výrobky se člení na stavební výrobky s označením CE a 
stanovené stavební výrobky, 
 

Vysvětleno. 
Vazba na § 156 odst. 1 SZ, který odkazuje 
na základní požadavky na stavby podle 
CPR. 
Definice SV s CE odkazuje na základní 
požadavky na stavby. Z tohoto důvodu i 
definice stanoveného SV musí odkazovat 
na základní požadavky na stavby. 
 
Akceptováno. 
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Definice výrobků CE stanoví CPR a je postavena tak, aby na národní úrovni se 
stanovily (vybraly) vlastnosti popř. jejich min. třídy a úrovně pro návrh a 
použití výrobků ve stavbě v souladu s technickými požadavky dle právních 
předpisů na stavby a jejich části v ČR. 

V této souvislosti je třeba upravit text celého zákona. 

Termín základní požadavek byl nesystémově vnesen do novely SZ, ale není 
naplněn žádným konkrétními požadavky. 

Pojem „základní požadavek“ je nutné změnit v celém předpisu na „technické 
požadavky“ ve vztahu k požadavkům na výrobky pro návrh a použití ve 
stavbě. 

 

V případě oprav by znamenalo ověřování stálosti vlastností u všech výrobků 
opravovaných nebo upravovaných. CPR nepokrývá opravované a 
upravované (repasované) výrobky. 

Termín repase nedefinuje žádný platný právní předpis.  Zrušené právní 
předpisy definovaly repasi jako provedení oprav a úprav strojů, zařízení a 
konstrukcí, popřípadě montáže a stavebních prací, jejichž potřeba vyplyne z 
provedené revize a které dodavatel není povinen provádět z důvodů své 
odpovědnosti za vady. 
Repase (z fr. repasser) – odborná prohlídka přístroje, kontrola, rozebrání, 
revize. Proto považujeme za vhodnější termín oprava/úprava. 

Text zrušen i na základě jednání s KZPS. 
Bude doplněna důvodová zpráva, že se 
vztahuje i na výrobky obsahující např. 
recyklát. 
 
 
Rozdělení stavebních výrobků bude 
uvedeno v § 3. 

 
"§ 3 

Stavební výrobek 

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.". 

 

ČKAIT § 2 odst. 
1 písm. 
b) 

Zásadní připomínka 
sestavou stavební výrobek jednoho výrobce uvedený na trh jedním 
výrobcem sestávající alespoň ze dvou samostatných součástí, které je třeba 
pro zabudování do stavby sestavit 
 
Uvést do souladu s Legislativními pravidly vlády (Obecné zásady (b. 4) a čl. 2 
(2)):  
Při přípravě právního předpisu je třeba dbát, aby  

- právní předpis byl v souladu s právními předpisy vyšší právní síly, 
- v souladu s právem Evropské unie, 
- formulován jednoznačně 
- a jednotlivá ustanovení právního předpisu byla provázána 

Akceptováno. 
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s ostatními právními předpisy…  
 
Podle § 2 a) zákona o SV se stavební výrobky člení na stavební výrobky s 
označením CE a stanovené stavební výrobky. 
Navrhovaná definice sestavy pro účely zákona o SV by tak znamenala 
nesoulad s právním předpisem vyšší právní síly, který se zároveň vztahuje na 
výrobky s označením CE, a který sestavu definuje jako stavební výrobek 
uvedený na trh jedním výrobcem sestávající alespoň ze dvou samostatných 
součástí, které je třeba pro zabudování do stavby sestavit. 

ČKAIT §2 odst. 
1 písm. 
c) 

Zásadní připomínka 
stavebním výrobkem s označením CE stavební výrobek, na který se vztahuje 
přímo použitelný předpis, včetně stavebního výrobku určeného jako část 
tohoto stavebního výrobku, 
 
Když je výrobek ze dvou výrobků, jde o sestavu. 
Prověřit definici. 
Pokud ETICS obsahuje tepelně izolační výrobky z MW, která má označení CE, 
musí být ETICS automaticky též označen CE? Proto požadujeme vyškrtnout. 
 

Akceptováno. 

ČKAIT §2 odst. 
1 písm. 
d) 

Zásadní připomínka 
stanoveným stavebním výrobkem výrobek, uvedený v seznamu ve vyhlášce 
o skupinách stanovených stavebních výrobků (dále jen „vyhláška o skupinách 
výrobků“), včetně stavebního výrobku určeného jako část tohoto stavebního 
výrobku    který představuje zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a 
u kterého proto musí být posouzena stálost vlastností (dále jen "stanovené 
výrobky");  
 
 
 
 
 
 
Ministerstva a jiné ústřední správní úřady mohou výjimečně a ve veřejném 
zájmu, například pro odstraňování důsledků havárií nebo živelních 

Neakceptováno 
Definice stavebního výrobku je v písmenu 
a). Zde je vazba na základní požadavky na 
stavby, stejně jako tomu je u výrobků s 
označením CE v CPR. 
V písm. d) je uvedena definice 
stanoveného stavebního výrobku, rovněž 
s vazbou na základní požadavky na 
stavbu. 
Vyhláška o skupinách výrobků bude tyto 
stanovené výrobky určovat a zařazovat 
do skupin. 
Oprávněný zájem podle zákona č. 
22/1997 Sb. vyjadřuje stejné požadavky 
(ochrana zdraví, bezpečnost…) jako jsou 
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pohrom, rozhodnout, že po dobu trvání tohoto veřejného zájmu konkrétní 
výrobek se nepovažuje za stanovený výrobek 
 
Výrobek nemůže být stanovený jenom proto, že bude uveden ve vyhlášce. 
Musí být uvedeno kritérium vedoucí k jeho regulaci. Zákon musí pracovat 
s definicí „oprávněného zájmu jak v návaznosti na zákon 22/1997 Sb. tak 
v návaznosti na stavební zákon, který s tímto termínem pracuje. Jen tak lze 
vymezit regulované výrobky a vlastnosti. Cílem zákona je ochrana 
oprávněného zájmu. Viz. též CPR bod (4) seznam důvodů. 
Proto požadujeme v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. a stavebním 
zákonem  používat v textu termín „oprávněný zájem“. 

požadovány splněním základních 
požadavků na stavby. 
 
Neakceptováno 
Nepatří do tohoto zákona. 

ČKAIT § 2 odst. 
1 písm. 
e) 

Zásadní připomínka 
Definici vypustit nebo přepracovat. 
 
Jedná se nesmyslný rozdíl resp. rozpor s požadavkem, resp. definicí čl. 2 odst. 
1 CPR. 
 
Proč jsou výrobky, které trvale nemění vlastnosti stavby, ale mohou negativně 
třeba dočasně ovlivnit vlastnosti  vyloučené? 

Vysvětleno. 
Definice odpovídá NV č. 163/2002 Sb. a 
nebyly k tomu dosud připomínky. 
 
 

ČKAIT § 2 odst. 
1 písm. f) 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka 

stavební prací stavební nebo montážní technologie, jejímž účelem je vznik 
stavby, činnost včetně montážní činnosti, jejímž účelem je realizace stavby, 
její změna, popřípadě udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti 
stavby. 

 

Soulad s terminologií stavebního zákona, konkrétně § 2 odst. 3 

Akceptováno jinak. 
Text doplněn do důvodové zprávy. 
Definice zrušena – v textu se dále 
nepoužívá. 

ČKAIT § 2 odst. 
2 písm. 
a) 
 
 
 

Zásadní připomínka 

zamýšleným určeným použitím použití určené stanovené výrobcem, podle 
účelu, který má stanovený stavební výrobek plnit po zabudování do stavby s 
ohledem na základní požadavky na stavby a jak je vymezeno v technické 
specifikaci technické požadavky na stavby 

Akceptováno částečně. 

"a) určeným použitím použití stanovené výrobcem, podle 
účelu, který má stanovený stavební výrobek plnit po 
zabudování do stavby,". 
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Zde nelze „opsat“ definici CPR. V CPR zamýšlené použití ve vztahu k uvádění 
a dodávání výrobků na trh stanoví závazně harmonizovaná technická 
specifikace, případně hEN - Příloha ZA.1 hEN a výrobce ho nemůže změnit. 
Technická specifikace dle §15 návrhu Zákona, - určená technická norma 
zamýšlené použití neuvádí. Proto na technickou specifikaci nemůže zde být 
odkazováno. Definice musí být obdobná jako v NV 163/2002 Sb. 
 
Stanovit určené použití stanoveného výrobku je na zodpovědnosti výrobce. 

Nutno změnit v celém předpise. 

ČKAIT § 2 odst. 
2 písm. 
b) 

Zásadní připomínka 
vlastnostmi vlastnosti vztahující se k základním technickým  požadavkům na 
stavby vyjádřené zejména úrovní, třídou, mezní hodnotou nebo popisem, 
 
Některé vlastnosti nejsou vyjádřeny jen úrovní, třídou ani popisem, nýbrž 
mezní hodnotou (zejména výrobky, na něž se nevztahují Evropské normy). Je 
třeba mezní hodnotu doplnit. 
 

Akceptováno částečně/Upraveno dle HK 
ČR. 
"b) vlastnostmi vlastnosti vztahující se k základním 
požadavkům na stavby, vyjádřené v CZ prohlášení o 

vlastnostech a prohlášení distributora o vlastnostech,, 
prohlášení distributora o vlastnostech a v prohlášení 
distributora o stanoveném stavebním výrobku úrovní, 
třídou, mezní hodnotou nebo popisem,". 

 

ČKAIT § 2 odst. 
2 písm. 
e) 

Zásadní připomínka 

typem stanoveného stavebního výrobku soubor vlastností stanoveného 
výrobku vztahující se k určenému použití výrobku, vyrobeného za použití 
dané kombinace surovin nebo jiných prvků daným výrobním postupem pro 
zcela stejné určení použití 

 

Definice převzata z CPR vypuštěním „základních charakteristik“. Základní 
charakteristiky ve vztahu k základním požadavkům na stavby dle CPR, jsou 
dány Rozhodnutím komise a tím je dán rozsah regulace vlastností dle přílohy 
ZA hEN. Na národní úrovni tato konstrukce v zákoně není, tedy definice 
takto je nejednoznačná, je otázkou kdo a kde určí rozsah regulovaných 
vlastností. Zákon musí vymezit množinu regulovaných vlastností.  Viz také 
CPR, musí být zachována vazba zde na určené použití stanoveného 

Akceptováno částečně. 
„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,“. 
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stavebního výrobku, stanoveného výrobcem dle funkce výrobku ve stavbě. 

ČKAIT § 2 odst. 
2 písm. f)  
 
… a cca 
32 
dalších 
míst 
v návrhu 
zákona o 
SV 

Zásadní připomínka 

dodáním na trh dodání k distribuci nebo použití na trhu v České republice na 
území České republiky v rámci obchodní činnosti, ať již za úplatu nebo 
bezúplatně, 

 

Uvést do souladu s Legislativními pravidly vlády (Obecné zásady (b. 4) a čl. 2 
(2)). 
Navrhovaná změna je v souladu se Smlouvou o fungování Evropské unie 
(zejména jejího čl. 114), která je právním předpisem vyšší právní síly, z níž 
vychází rámcový předpis EU o stavebních výrobcích (nařízení 305/2011). 
Tyto právní předpisy VŽDY odkazují na území členského státu EU. 

Tato úprava se obdobně týká ca 32 míst v textu návrhu zákona o SV, kde se 
hovoří o území ČR, trhu na území ČR, popř.  jiného členského státu (např. v § 
8 (2). 

Neakceptováno. 
Významově stejné. 
OKOM nepřipomínkoval. 

ČKAIT § 2 odst. 
2 písm. 
g) 

Zásadní připomínka 

… do skladovacích prostor zhotovitele stavby (?), stavebníka (?) 

 

Z odstavce není zřejmé o jaké skladovací prostory jde. Nutné upřesnit. 

Akceptováno jinak. 

Doplněno, že se jedná o "skladovacích 
prostor určených pro stavbu". 

ČKAIT § 2 odst. 
2 písm. 
p) 

Zásadní připomínka 
systémem řízení výroby zdokumentované, nepřetržité řízení výroby 
prováděné výrobcem v místě výroby, přičemž musí být zajištěno dosažení a 
udržení v dokumentaci deklarovaných vlastností stanovených stavebních 
výrobků  zajišťující stálost vlastností stanoveného výrobku 
 
Systém řízení výroby musí zajistit ochranu oprávněného zájmu, tedy cíl 
regulace, tedy stabilitu vlastností, které mohou ohrozit svojí změnou 
oprávněný zájem.  Návrh v souladu §29(2) návrhu Zákona. 

Akceptováno jinak 
dle HK  
„q) systémem řízení výroby zdokumentované, 
nepřetržité řízení výroby prováděné výrobcem v místě 
výroby, zajišťující udržení stálosti vlastností stanoveného 
stavebního výrobku.“. 

ČKAIT §3 
nadpis 

Zásadní připomínka Akceptováno jinak. 
§ 3 celý přepracován, v § 3 upraveny 
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V České republice lze uvést nebo dodat na trh nebo použít do stavby pouze 

Omezit pouze na uvádění a dodávání  výrobků na trh. Požadavky na návrh a 
použití výrobků v návaznosti na stavební zákon řeší část 3 návrhu zákona. 

druhy stavebních výrobků, podmínky 
uvedeny v § 4 a v § 7 takto: 

 

§ 3: 
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.  
 

 

§ 4: 
"(1) Uvádění a dodávání stavebních výrobků s 
označením CE na trh upravuje přímo použitelný předpis. 
Pokud pro stavební výrobky s označením CE stanoví 
vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků 
požadavky pro jejich návrh a použití do stavby podle čl. 
8 odst. 4 přímo použitelného předpisu, lze stavební 
výrobek s označením CE uvést nebo dodat na trh v České 
republice, pokud splňuje tyto požadavky.". 

 
§ 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 v 
České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 
vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 
stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 
do stavby, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 
požadavky. 
(2) Stanovený stavební výrobek uvedený v souladu s 
právními předpisy na trh v jiném členském státě 
Evropské unie může být dodán na trh v České republice, 
pokud  
a) jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a 
použití v České republice a bylo pro něj vydáno 
prohlášení distributora o vlastnostech a byl označen SCZ, 
nebo 
b) bylo pro něj vydáno prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku.". 

ČKAIT §3 a) b) Zásadní připomínka 
a) stavební výrobek s označením CE, který splňuje podmínky podle 
přímo použitelného předpisu a požadavky pro použití podle vyhlášky o 

Akceptováno jinak. 
§ 3 celý přepracován, v § 3 upraveny 
druhy stavebních výrobků, podmínky 
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vlastnostech stavebních výrobků, pokud byly vyhláškou stanoveny 
 
a) takový typ stavebního výrobku s označením CE, kde soubor 
reprezentativních úrovní, tříd nebo mezních hodnot vlastností, odpovídá 
vlastnostem, které ovlivňují vlastnosti stavby s ohledem na technické 
požadavky na stavby požadované právními předpisy2)  
 
b) stanovený stavební výrobek, který splňuje podmínky podle tohoto zákona 
 

b) takový typ stavebního výrobku, který splňuje podmínky a požadavky dle 
tohoto zákona 

 

Pokud bude zamítnuta připomínka výše (č.14), 
je třeba rozdělit podmínky / požadavky při uvádění a dodávání výrobku na 
trh dle CPR a použití výrobků ve stavbě ve smyslu části 3. Jinak se bude 
zjevně jednat o překážku ve volném pohybu zboží. Na trh lze legitimně uvést 
výrobek kde v PoV výrobce deklaruje jednu vlastnosti k jedné základní 
charakteristice a výrobek nelze navrhnout a použít ve stavbě. Požadavky na 
výrobky, uvádění relevantních vlastností výrobků, návrh a použití ve stavbě 
v působnosti stavebního zákona jsou předmětem části 3. 
 

Definice odpovídá/se váže na definici dle úpravy § 2 odst. 1 písm. a). 

uvedeny v § 4 a v § 7 - viz předchozí 
připomínka. 

ČKAIT §4 (1) a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka 
 
Zároveň s návrhem zákona předložit vyhlášku o skupinách stavebních 
výrobků. 
 
Bez této vyhlášky nelze zákon vykonat, nebude možno ověřovat 
nové/inovované  stavební výrobky a tyto navrhovat a používat ve stavbě. 
Moderní stavby se bez inovovaných výrobků často vyvíjených pro konkrétní 
aplikaci neobejdou.  
 

Vysvětleno. 
Teze návrhu vyhlášky bude předložena do 
vlády. 
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Vzhledem k tomu, že v roce 2016 ve spolupráci s resorty byla novelizováno 
Nařízení vláda č. 163/2002 Sb. nařízením vlády č, 215/2016 Sb. včetně 
přílohy č. 2 „Seznam výrobků s vyznačením postupů posouzení shody, 
vypracovávat nový seznam výrobků, popřípadě tento vytvořit podřazením 
stávajících skupin k seznamu dle Přílohy IV, určené pro TABy, pokládáme za 
nic nepřinášející. K přímo použitelnému předpisu žádný seznam výrobků pro 
ověřování stálostí vlastností není, zde jsou regulované výrobky vyhlašovány 
odkazem na hEN v OJEU bez jakéhokoliv členění. Tímto se vyloučí jakékoliv 
problémy ale i vícenáklady všech stran, jak státu, výrobců, tak subjektů 
působících ve výstavbě. 

 
Členění výrobkových skupin je 
předpokládáno podle CPR. Skupiny dle 
přílohy č. 2 NV č. 163/2002 Sb. budou 
pouze podřazeny. 

ČKAIT § 4 odst. 
1 a), b), 
c), d) 

Zásadní připomínka 
Vyhlášky musí být dle pravidel LRV součástí návrhu zákona  
b) Popis systému posuzování by měl být součástí zákona, viz. CPR 
c) Požadavky na právní subjekty by měly být součástí zákona, viz. CPR 
d) Pravidla pro poskytování CZ prohlášení – v rozsahu CPR by měly být 
součástí zákon 
 
Připomínky jsou v souladu s obsahem CPR v platném znění, kdy tyto zásadní 
požadavky a informace jsou uvedeny a v souladu zejména s pravidly LRV. 

Vysvětleno. 
Teze návrhu vyhlášky bude předložena do 
vlády. 
V rámci přípravy vyhlášek bude text 
konzultován s ČKAIT. 
 

ČKAIT §4 (2) 
 

Zásadní připomínka 

Ministerstvo stanoví vyhláškou seznam vlastností stavebních výrobků pro 
jejich použití do staveb podle § 36 tohoto zákona (dále jen „vyhláška o 
vlastnostech stavebních výrobků“). 

Ministerstvo ve spolupráci s dotčenými správními útvary vymezí 
v technických dokumentech určených k tomuto zákonu seznam vlastností 
typů výrobků, aby mohly být stavební výrobky navrženy a použity ve 
stavbě. 

 
Seznam vlastností typů výrobků v členění do skupin dle přílohy č. 2 NV 
215/2016 Sb. uvádí technické návody, které jsou veřejně přístupné. 
Technické návody jsou vypracovány i v návaznosti i na normy pro navrhování 
a provádění staveb,  tedy výrobek v posouzený rozsahu TN splňuje 

Vysvětleno. 
Ustanovení přeformulováno, nicméně 
bude zachována forma vyhlášky, jež bude 
stanovovat seznam vlastností pro 
stavební výrobky. Další specifikace 
vlastností bude pak v ČSN.  
Tvorba vyhlášky bude na straně MPO a 
bude ji tvořit otevřeným a 
transparentním způsobem. Bude MPŘ k 
návrhu, kde budou konzultace též s HK, 
ČKAIT apod. 
Ustanovení přesunuto do § 36 odst. 2: 
 
"(2) Vyhláška o seznamu vlastností stavebních 
výrobků stanoví seznam vlastností stavebních výrobků 
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požadavky pro návrh a použití výrobku ve stavbě, tedy to co předpokládá 
vyhláška a konstrukce návrhu zákona v 3.části zákona. Velikým benefitem 
využívaným ve stavební praxi je to, že technické návody obsahují i odkaz na 
zkušební normy pro ověřování vlastností výrobků. V současné době je 
v platnosti cca 500 technických návodů. Technické návody jsou za finanční 
prostředky státu každoročně aktualizována. Vypracovat Vyhlášku dle návrhu 
Zákona, si vyžádá veliké úsilí i náklady ze státního rozpočtu. Na vyhlášku váže 
vykonatelnost celého zákona, posuzování stálosti vlastností, uvádění na trh 
nových výrobků apod. Proto jsme názoru, že tento potenciál, je třeba využít. 
Tak jak uvádí §15návrhu zákona, obdobně s principy CPR, se nabízí 
Technické návody po úpravě vyhlásit cestou Věstníku ÚNMZ jako určené 
technické dokumenty s využitím ustanovení § . Toto by zajistilo plynulý 
přechod zákona do praxe u jak výrobců ale i stavebních podnikatelů při 
realizaci staveb s inovovanými výrobky. Předkladatel v důvodové zprávě 
naznačuje možnost využití TN, ale neuvádí jak. 

nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb." 
 

ČKAIT §5 Zásadní připomínka  
celý § 5 vpustit 
 
Vše stanoví CPR, je nadbytečné opisovat do zákona nařízení. Stále se jedná 
„pouze“ o uvádění a dodávání stavebních výrobků na trh. 

Vysvětleno. 
§ 5 upravuje základní rámec adaptace 
tak, že na CPR odkazuje a další podmínky 
pro uvádění na trh nestanovuje, s 
výjimkou § 5 odst. 2 a 3, jež určují použití 
jazyku, což CPR pro případ odst. 2 
předpokládá 
(pozn. - nyní přesunuto do § 4). 

ČKAIT § 8 (1) Zásadní připomínka  
Na trh v České republice smí být uveden nebo dodán pouze takový 
stanovený stavební výrobek, u něhož byla posouzena stálost vlastností, jeho 
vlastnosti odpovídají požadavkům pro použití v České republice, pro který 
bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o vlastnostech a byl označen SCZ 
 
CZ prohlášení o vlastnostech vydané dle zákona dokládá splnění všeho, co je 
navrženo k vypuštění. 

Akceptováno. 
Text upraven takto: 
„(1) Na trh v České republice smí být uveden nebo dodán 
pouze takový stanovený stavební výrobek, jehož 
vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a použití v 
České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 
vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 
stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 
do stavby, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 
požadavky.“. 
Pozn. – text uveden v § 7/1. 

ČKAIT 8 § odst. Zásadní připomínka  Akceptováno jinak. 
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3 doplnit definice: 
- pokyny výrobce 
- bezpečnostní informace 

 
 
Upřesnit, resp. definovat co je to pokyn a bezpečnostní informace. Nutné 
přidat odvolávky na právní předpisy. 

Text upraven takto: 
"(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 a návod na jeho údržbu, 
včetně vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé 
a předpokládaná 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, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, 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 na trh v 
České republice. Pokyny a bezpečnostní informace musí 
být uvedeny na obalu nebo přiloženy k dodávce 
stanoveného stavebního výrobku.". 

ČKAIT § 8 odst. 
5 

Zásadní připomínka  
Výrobce nebo distributor dodává výrobky pro použití ve stavbě včetně 
nezbytných dokladů – návodu k užívání, kde je uveden podrobný způsob 
užití výrobku a i jeho zabudování do stavby a návod na údržbu, včetně 
vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé životnosti a 
předpokládaná životnost. Pokud není součástí obalu pak jako samostatnou 
text k dodávce výrobku 
 
 
Chybí tento požadavek, z hlediska zajištění ochrany zákazníků a spotřebitelů 
je nutný. 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky 19 HK a 
doplněn do § 7 odst. 3. 
 
"(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 a návod na jeho údržbu, 
včetně vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé 
a předpokládaná 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, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, 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 na trh v 
České republice. Pokyny a bezpečnostní informace musí 
být uvedeny na obalu nebo přiloženy k dodávce 
stanoveného stavebního výrobku.". 

ČKAIT § 9 odst. 
5  

Zásadní připomínka  
Výrobce uchovává CZ prohlášení o vlastnostech po dobu 10 let od uvedení 
nebo dodání stanoveného stavebního výrobku na trh 
Výrobce uchovává doklady, podle kterých bylo vydáno CZ prohlášení o 

Akceptováno jinak. 
Stanovena lhůta 10 let od konce výroby. 
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vlastnostech od ukončení výroby po dobu deklarované trvanlivosti 
výrobku nebo 120 roků 
 
 
Doklady k výrobkům uchovávat po dobu běžné návrhové trvanlivosti stavby, 
tedy 120 roků. 
 

ČKAIT § 10 
písm. a) 
 

Zásadní připomínka  
… a je zabudován do stavby výrobcem, ve funkci zhotovitele, který je 
odpovědný za jeho zabudování do stavby, a na odpovědnost osob 
odpovědných za návrh a provedení staveb stavby 
 
Je důležité uvést, že vyrábí a montuje stejná osoba (IĆO). 
Použití výrobku ve stavbě je věcí zhotovitele stavby; odpovědnost nese i 
osoba odpovědná za návrh stavby. 

Vysvětleno. 
Text vychází z úpravy CPR - "Ve funkci 
zhotovitele" nebudeme doplňovat. 
Doplněna důvodová zpráva, že se výrobce 
řídí stavebním zákonem a musí být 
stavebním podnikatelem. 
  
Akceptováno. 
"na odpovědnost osob odpovědných za návrh a 
provedení stavby".  

ČKAIT § 10 
písm. b) 
 

Zásadní připomínka  
vyroben přímo na staveništi za účelem jeho zabudování do konkrétní stavby 
a na odpovědnost osob odpovědných za návrh a provedení staveb stavby, 
nebo 
 
 
Odpovědnost nese i osoba odpovědná za návrh stavby. 
 

Akceptováno. 
 

ČKAIT § 10 
písm. c) 
 

Zásadní připomínka  
vyroben tradičním způsobem či způsobem vhodným z hlediska zachování 
kulturního dědictví a neprůmyslovým postupem pro odpovídající renovaci 
staveb chráněných obnově stavby chráněné podle jiného právního 
předpisu..). 
 
 
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči shrnuje všechny stavební 
zásady do památky (údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou 
úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí) pod pojem obnova. Termín 

Akceptováno. 
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renovace zákon nepoužívá, i když jeho význam pojmu obnova odpovídá. 
Renovace - z latinského renovo – obnovit. Úplná obnova poškozené, 
zchátralé stavby do původního stavu. 
Doplnit poznámku pod čarou – odkaz na zákon č. 20/1987 Sb. 

ČKAIT § 11 
odst. 2 
písm. d) 
a f) 

Zásadní připomínka  

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, 

f) vlastnosti, které mají vztah k základním technickým požadavkům na stavby 
s ohledem na zamýšlené použití vyjádřené zejména úrovní, třídou, mezní 
hodnotou nebo popisem; pokud jsou vlastnosti stanoveny vyhláškou o 
vlastnostech stavebních výrobků, uvádí se vlastnosti podle vyhlášky, 
 
V rozporu s CPR – dané rozhodnutím komise, pro CE seznam vlastností není, 
jsou tam jenom charakteristiky.  
Určené použití musí v návaznosti na CPR stanovit zákon. 

 
Akceptováno. 

"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,". 

 
 
Neakceptováno. 
Vázáno na základní požadavky na stavby. 

ČKAIT § 11 
odst. 2 
písm. f) 

Zásadní připomínka  
vlastnosti, které mají vztah k základním technickým požadavkům na stavby 
s ohledem na zamýšlené použití vyjádřené zejména úrovní, třídou, mezní 
hodnotou nebo popisem; pokud jsou vlastnosti stanoveny vyhláškou o 
vlastnostech stavebních výrobků, uvádí se vlastnosti podle vyhlášky, 
 
Výrobce musí deklarovat všechny nezbytné vlastnosti pro navrhování a 
použití vč. návaznosti na § 9. 
 
Vyhláška o vlastnostech výrobků nemusí existovat v době nabytí účinnosti 
tohoto zákona. 

Akceptováno částečně. 
"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,". 
 
 

Pokud vyhláška bude k datu účinnosti 
zákona existovat, nemusí však zahrnovat 
všechny stavební výrobky. Stále však 
budou platit požadavky technických 
specifikací atd. 

ČKAIT § 11 
odst. 2 
písm. i) 
 
Připomín

Zásadní připomínka  
2)  CZ prohlášení o vlastnostech obsahuje 
i) právnická osoba pověřená identifikační číslo právnické osoby pověřené k 
činnostem při posuzování a ověřování stálosti vlastností stanovených 
staveních stavebních výrobků (dále jen „autorizovaná osoba“), 

Akceptováno jinak. 
"název autorizované osoby". 
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ka platí 
obdobně 
pro  
§ 17 (5) 
k) a § 13 
(2) 

 
Uvést do souladu s Legislativními pravidly vlády (Obecné zásady (b. 4) a čl. 2 
(2)). 
 
V souladu s předlohou použitou k formulaci tohoto ustanovení (viz čl. 9 (2) 
nařízení 305/2011) doplnit odkaz na identifikační číslo osoby/subjektu.  
 
Pozn.: Viz odkaz na jednoznačnou formulaci podle LPV, kdy  - logicky vzato  - 
autorizovanou nebo CZ subjekt jako takové by se k označení SCZ … a dalším 
dokumentům dařilo doplnit/připojit jen obtížně, avšak jejich identifikační 
čísla už ano. 

ČKAIT § 11 
odst. 4 
druhá 
věta 
 
Zásadní 
připomín
ka 1. se 
obdobně 
vztahuje 
na 
§ 26 (3) 
druhá 
věta 
 
 

Zásadní připomínka  
Pokud stanovený stavební výrobek obsahuje komponenty ohrožující zdraví, 
životní prostředí anebo bezpečnost, je výrobce povinen k CZ prohlášení o 
vlastnostech připojit i další bezpečnostní informace podle jiného právního 
předpisu.  
 
 

1. V souladu s  čl. 45 (5) Legislativních pravidel vlády doplnit druhou 
větu odst. 4 o „podle jiného právního předpisu“.  

2. V souladu s  čl. 47 (1) a (4) Legislativních pravidel vlády doplnit 
poznámku pod čarou o „Například“. 

 
LPV: čl. 45 Odkaz v právním předpisu  
(5) Nenormativního odkazu na jiný právní předpis se v ustanovení právního 
předpisu používá zcela výjimečně, například je-li to odůvodněno potřebou 
komplexnosti obsahu právní úpravy. Odkazuje-li se tímto způsobem na jiný 
právní předpis, použijí se slova „jiný právní předpis“ doplněná popřípadě 
odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného 
právního předpisu 
nebo jeho ustanovení. 
 
LPV: Čl. 47 
Poznámka pod čarou 

Neakceptováno. 
Znamenalo by to úpravu všude v zákoně, 
bezpečnostní informace mohou 
stanovovat různé právní předpisy, zákon 
o stavebních výrobcích nebude na tyto 
předpisy odkazovat, neboť výčet by byl 
stejně jen deklaratorní. 
CPR nedefinuje. 
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(1) Poznámka pod čarou nemá normativní povahu. 
(4) …. Je-li v rámci jedné poznámky pod čarou uvedeno více právních 
předpisů, oddělují se tečkou; každý z těchto právních předpisů se uvádí na 
samostatném řádku. Je-li však v poznámce pod čarou uveden příkladmý 
výčet právních předpisů, začíná text poznámky pod čarou slovem „Například" 
a jednotlivé právní předpisy se v souvislém textu poznámky pod čarou 
oddělují čárkami. 

ČKAIT § 14 
odst. 3 
písm. d) 
 

Zásadní připomínka  
projektové a výrobní výkresy stanoveného stavebního výrobku 
 
Obsah pojmu projektová dokumentace (výkresy) vymezuje jednoznační 
stavební zákon; projektovou dokumentaci může zpracovávat jen oprávněná 
(autorizovaná) osoba. Zde se o takovou dokumentaci nejedná. 

Akceptováno. 

ČKAIT 
§ 17, § 
18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka  
Zásadní připomínky k procesu technického osvědčování. Technické 
osvědčování nových a inovovaných výrobků, nebo výrobků pro specifické 
použití v jedné stavbě, např. speciální asfaltové směsi, betony apod. musí 
být operativní. Navržený systém koordinovaného osvědčování každého 
výrobku zvláštnímu subjekty pro technické posuzování ve vzájemné 
součinnosti, povede k neúměrnému prodloužení lhůty celé činnosti a ke 
zjevnému navýšeni ceny za technické posuzování stavebních výrobků 
s dopadem na cenu výrobku. V celém důsledku se dostanou jak projektanti, 
tak zhotovitelé do problému používat specifické stanovené výrobky např. 
vyvinuté pro jednu stavbu, kde CZ technické osvědčení vypracované za 
úhradu výrobce bez svolení výrobce bude jen stěží využitelné pro jiné 
výrobce, tedy aby se stal veřejně dostupným dokumentem.  Z uvedeného 
důvodu pokládáme bezdůvodné zavedení navrženého systému, protože na 
rozdíl od přímo použitelného předpisu k tomu není důvod, protože na území 
ČR platí jednotné technické a právní požadavky na rozdíl od EU, kde právě 
vytvořené EAD musí v sobě zahrnovat různé právní požadavky,  klimatické 
vlivy a národní zvyklosti na daný výrobek, aby EAD  bylo využitelní ve všech 
státech EU.   

Neakceptováno. 
Není v působnosti ČKAIT. 
Princip oddělení technického posuzování 
byl schválen vládou ve věcném záměru. 

ČKAIT § 26 
odst. 2 

Zásadní připomínka  
Vypracováním prohlášení distributora o vlastnostech nebo prohlášení 

Akceptováno. 
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 distributora o stanoveném stavebním výrobku nese distributor odpovědnost 
za shodu vlastností stanoveného stavebního výrobku s vlastnostmi 
uvedenými v prohlášeních. 
 
Ustanovení § 26 (2) uvést do souladu s ustanovením § 9 (2), tzn. doplnit o 
„vlastností“ 
 
Pozn.: § 26 (2) -  upravit nefunkční odkaz na příslušné předpisy. 
 

 
 
 
 
 
 
 
§ 26 (3) 

ČKAIT § 26 
odst. 3 
druhá 
věta 

Zásadní připomínka  
Pokud stanovený stavební výrobek obsahuje komponenty ohrožující zdraví, 
životní prostředí anebo bezpečnost, je povinen k prohlášení distributora, 
který dodává výrobek na trh, o vlastnostech nebo prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku připojit i další bezpečnostní informace 
podle jiného právního předpisu 7). 
 
 
V souladu s  čl. 45 (5) Legislativních pravidel vlády doplnit druhou větu odst. 
4 o „podle jiného právního předpisu“.  
 
LPV: čl. 45 Odkaz v právním předpisu  
(5) Nenormativního odkazu na jiný právní předpis se v ustanovení právního 
předpisu používá zcela výjimečně, například je-li to odůvodněno potřebou 
komplexnosti obsahu právní úpravy. Odkazuje-li se tímto způsobem na jiný 
právní předpis, použijí se slova „jiný právní předpis“ doplněná popřípadě 
odkazem na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace tohoto jiného 
právního předpisu 
nebo jeho ustanovení. 
 
LPV: Čl. 47 
Poznámka pod čarou 
(1) Poznámka pod čarou nemá normativní povahu. 
(4) …. Je-li v rámci jedné poznámky 
pod čarou uvedeno více právních předpisů, oddělují se tečkou; každý z těchto 

Vysvětleno. 
To, že distributor dodává výrobek, vychází 
již z definice v § 2 odst. 2 písm. k). 
 
Vysvětleno. 
Znamenalo by to úpravu všude v zákoně, 
bezpečnostní informace mohou 
stanovovat různé právní předpisy, zákon 
o stavebních výrobcích nebude na tyto 
předpisy odkazovat, neboť výčet by byl 
stejně jen deklaratorní. 
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právních předpisů se uvádí na samostatném řádku. Je-li však v poznámce pod 
čarou uveden příkladmý výčet právních předpisů, začíná text poznámky pod 
čarou slovem „Například" a jednotlivé právní předpisy se v souvislém textu 
poznámky pod čarou oddělují čárkami. 
 
Pozn. Druhá věta § 26 (3): upravit nefunkční odkaz 7) na příslušné předpisy. 

ČKAIT § 30 
odst. 1 
 

Zásadní připomínka  
doklady o plnění splnění podmínek autorizace 
 
 
Dát do souladu s § 31 (3), kde je správně uvedeno „splnění“ podmínek … 
Tzn. gramaticky upravit (nedokonavý vid na vid dokonavý) … podmínky před 
udělením autorizace musí být splněny. 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

ČKAIT § 31 
 

Zásadní připomínka  

§ 31 

(1) Úřad může vydat …. na autorizovanou osobu. 
(2)  Autorizace může být udělena jen na celou položku skupiny výrobků 
 
Chybí odstavec (1), text pokračuje odstavcem (2) … chyba ve formátování? 

Akceptováno.  
Upraveno číslování odstavců. 

ČKAIT § 33 
odst. 2 
písm. c) 
bod 5. 
 

Zásadní připomínka  
informovat na vyžádání Ministerstvo a Úřad o jimi provedených činnostech 
posuzování stálosti vlastností a o jakýchkoli jiných činnostech provedených 
činnostech  v souvislosti s výkonem autorizace, včetně přeshraničních 
činností a zadávání subdodávek, 
 
 
Přeformulovat do jednoznačného znění (tzn. upřesnit, že se nejedná o 
JAKÉKOLI JINÉ ČINNOSTI), ale jen a pouze o činnosti související s výkonem 
autorizace. 
Gramaticky upravit do správné podoby (tzn. vypustit „jimi“.  
 

Akceptováno. 
Text upraven dle připomínky. 

ČKAIT § 35 Zásadní připomínka  
Pro stavbu mohou být navrženy a použity pouze takové stavební výrobky, 

Vysvětleno.  
Upraveno dle MMR. 
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které odpovídají požadavkům stanoveným v § 156 odst. 1 stavebního 
zákona, aby stavba s takovými výrobky splňovala všechny požadované 
technické vlastnosti a aby byly uvedeny nebo dodány na trh nebo mimo 
obchodní síť přímo na staveniště a do skladovacích prostor v souladu s 
tímto zákonem. 
 
§ 156 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. neobsahuje nezbytné technické 
vlastnosti. 

 
"§ 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." 
 

 

ČKAIT 
§ 36 

 

Zásadní připomínka  

Nahradit všechny odstavce. 

§ 36 odst. 1 

Do stavby mohou být navrženy a použity takové stavební výrobky, které 
splňují harmonizované podmínky přímo použitelného předpisu požadavky 
§ 156 stavebního zákona a výrobce, nebo distributor uvádí v prohlášení o 
vlastnostech a dále deklaruje v dokumentaci o výrobku takové další 
specifické vlastnosti, aby výrobek mohl být navržen a použit do stavby, 
nebo její části a stavba nebo její část po jeho zabudování splňovala 
technické požadavky.  

§ 36 odst. 2 

Do stavby mohou být navrženy a použity pouze takové stanovené stavební 
výrobky, které splňují podmínky a požadavky dle tohoto zákona, splňují 
požadavky § 156 stavebního zákona a výrobce, nebo distributor uvádí 
v SCZ prohlášení o vlastnostech a dále deklaruje v dokumentaci o výrobku 
takové další specifické vlastnosti, aby výrobek mohl být navržen a použit 
do stavby, nebo její části a stavba nebo její část po jeho zabudování 
splňovala technické požadavky. 
 
 

Pokládáme za zbytečné opakovat povinnosti vyplývající s jiných právních 
předpisů. Odpovědnost  projektanta je jasně vymezena stavebním zákonem  
a ve vztahu k výrobkům v jediném § 156 SZ a je nadbytečné zde to jinými 

Vysvětleno. 
Konsenzuální text. 

"§ 36 
(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 seznam vlastností stavebních výrobků 
nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb. 
(3) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové 
stavební výrobky s označením CE, které splňují 
požadavky jiných právních předpisů10) a 
harmonizovaných technických specifikací podle kapitoly 
IV přímo použitelného předpisu, a mají, s ohledem na 
zamýšlené použití, deklarovány všechny vlastnosti 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 předpisů 10) a technických specifikací 
podle § 15, a mají s ohledem na určené použití 
deklarovány všechny vlastnosti, 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 k požadavkům stavebníka. Pokud není 
dokumentace v příslušných podrobnostech zpracována, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBKKCM505)



Stránka 108 (celkem 159) 

 

slovy opakovat. Zavdává to k různým, výkladům, 

Z praxe autorizovaných osob jasně vyplývá, že je třeba ve shodě 
s ustanovením zvláštního právního předpisu vyloučit v návaznosti na 
zamýšlené použití uvedení pouze vybraných vlastností. Největším 
problémem je deklarace specifických (neregulovaných) vlastností, které 
výrobce, distributor nesmí uvádět v CE prohlášení o vlastnostech, nebo v CZ 
prohlášení o vlastnostech, aby tytu musel deklarovat v dokumentaci výrobku 
v rozsahu nutných pro návrh a použití ve stavbě. 

Odst. (5) je další zmocnění ke stanovení, požadavky musí stanovit vyhláška, 
nikoliv info na internetu. Neplnění je právně nevymahatelné. 

stanoví vlastnosti stavebních výrobků zhotovitel stavby s 
přihlédnutím k požadavkům stavebníka.  
(6) Pokud harmonizované technické specifikace7) nebo 
technické specifikace umožňují dodávat na trh sta nebo 
technické specifikace umožňují dodávat na trh stavební 
výrobek s vlastnostmi ve více úrovních nebo třídách nebo 
ve více mezních hodnotách tyto úrovně nebo třídy nebo 
mezní hodnoty nejsou pro použití stavebního výrobku 
podle tohoto zákona vymezeny, stanoví je projektant 11) 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. 
 (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.". 

ČKAIT odkaz 10 Zásadní připomínka  
Doplnit předpisy 268/2009, nařízení 11/2016 HMP, atomový zákon, zákon o 
veř. zdraví, REATCH a další. 

Akceptováno částečně. 
Poznámka doplněna o V č. 268/2009 Sb., 
V č. 398/2009 Sb. a V č. 23/2008 Sb. 

ČKAIT § 37 
odst. 1 

Zásadní připomínka  
Poslední věta: …a ve skladovacích prostorách určených pro stavbu provádí … 
 
 
Je to přesnější a Důvodová zpráva tento termín používá. 

Akceptováno. 

ČKAIT § 37 
odst. 3 
písm. a) 

Zásadní připomínka  
Stanovené stavební výrobky nebo výrobky, na které bylo vydáno POV nebo 
CZ POV… 
 
Nutno sladit s § 38/4, kde je kontrolovanou osobou specifikován zhotovitel 
stavby a tedy jeho stavbyvedoucí nebo stavebník. 
 
 
Náklady na zkoušky by měl nést výrobce, dovozce, distributor atd., který 
vydal CZ PoV (viz § 42/8)36.  
 
Nutno upřesnit, co se stane, když zkouška ČOI prokáže, že je vše v pořádku – 

Akceptováno dle HK  
 
Text doplněn do § 38 odst. 5: 
"(5) Pokud bylo zkouškou nebo rozborem prokázáno, že 
stavební výrobek nesplňuje vlastnosti pro použití do 
staveb, uloží orgán dozoru kontrolované osobě 
odstranění těchto stavebních výrobků; náklady na 
provedení zkoušky nebo rozboru hradí kontrolovaná 
osoba, pokud nesplnění těchto požadavků způsobila 
nevhodným skladováním nebo použitím. V opačném 
případě hradí náklady na provedení zkoušky nebo 
rozboru výrobce, dovozce, distributor nebo 
zplnomocněný zástupce.". 
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měla by to hradit ČOI. 

ČKAIT § 38 
odst. 1 

Zásadní připomínka  
Věta: …a ve skladovacích prostorách určených pro stavbu samostatně … 
 
Dtto 

Akceptováno. 

ČKAIT § 38 
odst. 1 
písm. b) 

Zásadní připomínka  
Věta: …byly pro staveniště dodány … 
 
Dtto 

Akceptováno. 

ČKAIT § 38 
odst. 1 
písm. a) 
a b) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zásadní připomínka  

a) u staveb financovaných z veřejných zdrojů veřejného rozpočtu, nebo 

b) u staveb, jestliže u kterých lze důvodně předpokládat, že byly na 
staveniště dodány stavební výrobky, jež neodpovídají požadavkům 
stanoveným tímto zákonem nebo přímo použitelným předpisem. 

 

a) soulad s terminologii stavebního zákona, konkrétně § 152 odst. 4 
 

b) gramatická oprava 

 

Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 

ČKAIT § 38 
odst. 3 

Zásadní připomínka  
Nelze splnit zejména na malých stavbách a opravách požadovat, aby veškeré 
doklady existovaly na stavbě, je riziko jejich krádeže nebo poškození. 
 
Doporučujeme přehodnotit zejména požadavky na malé stavby a opravy.  
 
Požadavek je v rozporu s odst. 1 písm. b) 
Je nutné prověřit splnitelnost nebo přímo zrušit! 

Akceptováno jinak. 
Upraveno dle KZPS. 
"(3) Prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o 
vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, bezpečnostní informace a pokyny ke všem 
stavebním výrobkům, jež jsou na staveništi nebo ve 
skladovacích prostorách určených pro stavbu umístěny, 
nebo mají být bezprostředně použity 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.". 

ČKAIT § 40 
odst. (1) 
– (4) 

Zásadní připomínka  
Příklad úpravy pro § 40 (1) 
Orgán dozoru je povinen oznámit Ministerstvu přijetí opatření týkajícího se 

Akceptováno. 
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 stanoveného stavebního výrobku nebo výrobku označeného CE nebo jeho 
série v případech, kdy výrobek představuje vážné riziko 
 
 
Obdobně upravit § 40 (2) – (4). 
 
 
Uvést do souladu s Legislativními pravidly vlády (Obecné zásady (b. 4) a čl. 2 
(2)). 
 
Omezení výkonu dozoru POUZE nad stanovenými stavebními výrobky by 
znamenalo nesoulad s právním předpisem vyšší právní síly, kterým je 
nařízení 305/2011. 
 
Navrhovaná úprava spočívá v uvedení ustanovení § 40 odst. (1) – (4)  do 
souladu s  

- § 2 (1) a), poslední věta: stavební výrobky se člení na stavební výrobky s 
označením CE a stanovené stavební výrobky, 

- § 38: orgán dozoru nad trhem vykonává dozor nad stavebními výrobky 
(tedy jak nad stavebními výrobky s označením CE, tak nad stanovenými 
stavebními výrobky.)  
 
Jinými slovy: oznamovací povinnost podle § 40 se musí vztahovat na nejen 
na stanovené stavební výrobky, ale také na stavební výrobky s označením 
CE. 

ČKAIT § 42 Zásadní připomínka  
V přestupcích není specifikována pokuta pro ,,kontrolovanou osobu,,. 

Akceptováno dle připomínek MV. 

ČKAIT § 43 
odst. 4 
písm. e) 
 

Zásadní připomínka  

rozporu s § 21 odst. 4 neprovede nebo nechá  nenechá provést zkoušky 
vzorků stanovených stavebních výrobků, 

 
§ 43 (4) e)  - chyba spočívá v použité GRAMATICKY nesprávné podobě … 
z navrhované úpravy je již zřejmé, že … pokud výrobce něco NEprovede 

Akceptováno dle připomínek MV. 
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nebo NEnechá provést, dopustí se přestupku …  
 

Viz také podle § 24 (4): Tam kde je to vhodné, pro zajištění přesnosti, 
spolehlivosti a stálosti vlastností výrobku provádí nebo nechá provést 
zkoušky vzorků stanovených stavebních výrobků již uvedených na trh; vede 
registr stížností nevyhovujících výrobků a výrobků stažených z oběhu. 

 

ČKAIT § 43 
odst. 6 
písm. h) 

Zásadní připomínka  

v rozporu s § 25 odst. 2 neprovede nebo nechá  nenechá provést zkoušky 
vzorků stanovených stavebních výrobků již uvedených nebo dodaných na 
trh, 

 

§ 43 (6) h)  - chyba spočívá v použité GRAMATICKY nesprávné podobě … 
z navrhované úpravy je již zřejmé, že … pokud výrobce něco NEprovede 
nebo NEnechá provést, dopustí se přestupku …  
 
Viz také podle § 25 (2): Tam, kde je to vhodné, například pokud jsou na 
výrobek evidovány stížnosti, pro zajištění přesnosti, spolehlivosti a stálosti 
vlastností výrobku, provádí nebo nechá provést zkoušky vzorků stanovených 
stavebních výrobků již uvedených nebo dodaných na trh. 

Akceptováno dle připomínek MV. 

ČKAIT § 53 Zásadní připomínka  
požadujeme posunutí platnosti zákona a vyhlášek o 6 měsíců po jejich 
vydání 
 
Zcela chybí přechodná ustanovení, před účinností musí být jmenovány 
autorizované osoby a musí se připravit tak, aby se dokončily ověřování shody 
podle předpisů stávajících a mohlo začít s ověřováním podle navrhovaného 
zákona. Pokud nebude nastaven smysluplný přechod, může dojít 
k problému, že výrobky nebudou moci býti ověřovány a nastane chaos a 
soudy o škody způsobené tímto zákonem. 

Akceptováno. 

ČKAIT obecně Zásadní připomínka  
Návrh zákona přebírá řadu věcí pro oblast stavebních výrobků ze zákona č. 

Vysvětleno.  
Je to pravda, vazba na zákon č. 22/1997 
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22/1997 Sb. 
 
chybí vazba na zákon č. 90/2016 Sb., chybí informace o zrušení NV č. 
163/2002 Sb. 

Sb. tím bude zrušena. Vazba na zákon č. 
90/2016 sb. je jen v případě oznamování 
subjektů. 
Informace o zrušení NV je ve změnovém 
zákoně. 

ČKAIT obecně Zásadní připomínka  
Návrh zákona bude pro výrobce obzvlášť komplikovaný. 
 
Urychleně seznámit veřejnost s navrhovanými prováděcími vyhláškami: o 
skupinách výrobků, o vlastnostech stavebních výrobků, aby výrobci 
pochopili, co se vlastně přebírá z avizovaného zrušení NV č. 163/2002 Sb. 

Vysvětleno. 
Zákon bude komplikovaný jako každý 
nový právní předpis. Přináší nicméně 
nové instituty, jež budou jak pro 
podnikatele, tak pro spotřebitele 
výhodné. Pro výrobce bude znamenat 
pouze vypracování CZ PoV namísto PoS. 

ČKAIT 
§ 9 odst. 
4) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučující připomínka 
Kopie CZ prohlášení o vlastnostech může být zpřístupněna místo postupu 
podle odstavce 3 
Odchylně od odstavce 3 může být kopie CZ prohlášení o vlastnostech 
zpřístupněna zveřejněním na internetu; 
 
 
Uvést do souladu s Legislativními pravidly vlády (Obecné zásady (b. 4) a čl. 2 
(2)):  
Při přípravě právního předpisu je třeba dbát, aby  

- právní předpis byl v souladu s právními předpisy vyšší právní síly, 
- v souladu s právem Evropské unie, 
- formulován jednoznačně 
- a jednotlivá ustanovení právního předpisu byla provázána 

s ostatními právními předpisy…  
 
Uvést do formálního souladu s podobou úvodní věty § 10, která převzala 
podobu (co do formulace i obsahu) čl. 7 (nařízení 305/2011), kde je v odst. 
(3) uvedeno: Odchylně od odstavců 1 a 2 může být kopie prohlášení o 
vlastnostech zpřístupněna na internetové stránce … 

Akceptováno jinak. 
§ 9 odst. 3 a 4 přepracovány: 
 
"(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.". 

ČKAIT § 11 
odst. 2 

Doporučující připomínka 
 (2)  CZ prohlášení o vlastnostech obsahuje 

Akceptováno. 
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písm. g) 
 
 

g) označení, číslo a datum vydání technické specifikace, které která pro 
posuzování stálosti vlastností bylo použito byla použita, 
 
Podmět (specifikace) a přísudek (… bylo použito) 
uvést do gramatického pořádku (4. p.) 

ČKAIT § 11 
odst. 2 
písm. i) 
 
 
 
 
 

Doporučující připomínka 
2)  CZ prohlášení o vlastnostech obsahuje 
i) právnická osoba pověřená k činnostem při posuzování a ověřování stálosti 
vlastností stanovených staveních stavebních výrobků (dále jen 
„autorizovaná osoba“), 
 
Opravit překlep ze „staveních“ na „stavebních“. 

Akceptováno. 

ČKAIT § 12 
odst. 3 
druhá 
věta 
 
 

Doporučující připomínka 

Připojením označení SCZ na stanoveném stavebním  ke stanovenému 
stavebnímu výrobku dává výrobce nebo distributor na vědomí, že … 

Uvést do gramatického pořádku (3.p.). 

Akceptováno. 

ČKAIT § 17 
odst. 2 
 
 
 
 

Doporučující připomínka 

Při vypracování se použijí metody a postupy uvedené v z harmonizovaných 
technických specifikací specifikacích …  

 

Upravit – jedná se o postupy uvedené v technických předpisech. 

Akceptováno. 

ČKAIT 
§ 17 
odst. 5 
písm. d) 

Doporučující připomínka 
pokud tyto byly provedeny, 
 
Upřesnit, aby bylo zřejmé, že se jedná o zkoušky, které byly/nebyly 
provedeny. 

Akceptováno. 

ČKAIT § 40 
odst. (1) 
a (4) 

Doporučující připomínka 
- 
§ 40 (1) a (4) – opravit nefunkční odkazy 

Akceptováno. 
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ČKAIT Týká se 
celého 
návrhu 
zákona o 
SV 
 
 
 
 

Doporučující připomínka 
V právním předpisu vyšší právní síly (nařízení 305/2011), tak v návrhu zákona 
se ne vždy podařilo uhlídat výraz „připojit“ – ve smyslu připojit označení …. a 
výraz „přiložit“ – dokumentaci, prohlášení …  

Podobně – ale s větší četností, je tomu také v návrhu zákona o SV – ke 
zvážení, zda v připravovaném návrhu upravit. 

Akceptováno. 

SPČR § 17, 
odst. 
5,písm.g) 

Navrhujeme doplnit do písmena g) technického posouzení požadavky, aby 
došlo k upřesnění textu.  
Navržené znění: „g) popis požadavků na systém řízení výroby stanoveného 
stavebního výrobku“ 

Akceptováno. 
Rovněž HK 

SPČR § 43, 45 
a 46 

Požadujeme zásadně přehodnotit výši sankcí, protože sankce uváděné v § 46 
v souvislosti s přestupky v § 45 pro právnické a podnikající fyzické osoby 
podle § 43 jsou zejména pro malé a střední stavební firmy likvidační 

Akceptováno dle MV. 
 

SPČR § 33, 
odst. 2, 
písm. c), 
bod 3 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 
Požadujeme vypustit povinnost informovat subjekty pro technické posouzení 
a autorizované osoby o odmítnutí, změně nebo zrušení certifikátů, protože 
takové jednání by mělo za následek porušení povinnosti mlčenlivosti.  

Navržené znění: 
„3.informovat Úřad o odmítnutí, změně nebo zrušení certifikátů; na 
vyžádání poskytnout kopie CZ certifikátů nebo CZ protokolů o 
posouzení vlastností včetně souvisejících dokladů o vydání, odmítnutí, 
změně nebo zrušení CZ certifikátů nebo CZ protokolů o posouzení 
vlastností Ministerstvu, Úřadu, příslušnému orgánu dozoru, CZ 
subjektům pro technické posouzení, autorizovaným osobám nebo 
dalším osobám, jejichž činnosti se uvedené dokumenty týkají,“ 

Akceptováno jinak. 
Rovněž HK 
"informovat Úřad, o odmítnutí, změně nebo zrušení 
certifikátů; na vyžádání poskytnout kopie CZ certifikátů 
nebo CZ protokolů o posouzení vlastností včetně 
souvisejících dokladů o vydání, odmítnutí, změně nebo 
zrušení CZ certifikátů nebo CZ 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,". 

SPČR 48, odst. 
3 

ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Navrhujeme doplnit písm. a) i o oznamování a kontrolu subjektů, tak, 
aby to odpovídalo §7, odst. 2 a v písm. c) navrhujeme upřesněnou 
formulaci textu. 
Navržené znění:  

 
 
Akceptováno. 
Rovněž HK 
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„(3) Úřad  
a) provádí autorizace a oznamování subjektů a jejich kontrolu, 
b) ukládá sankce autorizovaným osobám, 
c) navrhuje Ministerstvu určení určených stavebních norem 
určené stavební normy.“ 

Akceptováno jinak. 
Rovněž HK 

"navrhuje Ministerstvu ke schválení 
určené stavební normy." 
V DZ bude upřesněn postup navrhování, 
schvalování a určení stavebních norem. 

SPČR § 53 ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKA 

Požadujeme doplnění § 18 mezi ustanovení s dřívějším datem účinnosti.  

Požadujeme odsunutí platnosti zákona a vydání vyhlášky o skupinách 

stavebních výrobků alespoň 7 měsíců před nabytím účinnosti zákona. 

Pokud nebude akceptován odklad účinnosti celého zákona, trváme zejména 

na doplnění potřeby nabytí účinností § 18 spolu s § 29-34, §44, § 46, § 47 

odst. 1 a 2 a § 48 odst. 3 písm. a) a b) a vydání vyhlášky v co největším 

předstihu před nabytím účinnosti těchto § - tzn. vůbec možnosti připravit se 

a realizovat pověření subjektů pro činnosti dle tohoto zákona. 

 

Z těchto důvodů předkládáme dvě varianty připomínky: 

 
1. Navržené znění připomínky - varianta včetně odsunutí platnosti 

zákona a vydání vyhlášky o skupinách stavebních výrobků alespoň 7 měsíců 

před nabytím účinnosti zákona: 

 
„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna června 2021 s výjimkou 
ustanovení § 18, § 29 až 34, § 44, § 46, § 47 odst. 1 a 2 a § 48 odst. 3 písm. a) 
a b), která nabývají účinnosti dnem 1. května ledna 20201. Vyhláška o 
skupinách stavebních výrobků bude vydána nejpozději 7 měsíců před 
nabytím účinnosti výše uvedených paragrafů, tj. 1. června 2020.“ 
 
Odůvodnění: 
Dřívější účinnost se v návrhu netýká § 18. Znamená to, že Ministerstvo může 

Akceptováno. 
rovněž HK 
 
§18 doplněn. Vzhledem k očekávané 
délce legislativního procesu a nutnosti 
připravit se na novou právní úpravu, bude 
posunuta účinnost zákona. 
Předpoklad 01/2021 a 01/2022. 
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pověřit subjekt pro technické posuzování stavebních výrobků s označením 
CE na základě jeho žádosti výkonem činností CZ subjektu pro technické 
posuzování stanovených stavebních výrobků v rozsahu skupin stanovených 
stavebních výrobků podle vyhlášky o skupinách výrobků…až po dni účinnosti 
zákona, což je z mnoha důvodů pozdě. 
Vyhláška o skupinách stavebních výrobků musí být vydána dříve, než nabíhá 
lhůta pro možnost autorizace, aby bylo dost času na kvalifikovanou přípravu 
žádosti.  Vzhledem k tomu, že není k dispozici zmiňovaný návrh vyhlášky o 
skupinách výrobků podle § 4 návrhu zákona a současně návrh zákona 
neuvádí žádné přechodné období pro přechod současných stavebních 
výrobků na nový systém CZ u stanovených stavebních výrobků, je návrh 
platnosti zákona od 1. ledna 2021 nereálný. 
Pokud nebude akceptován odklad účinnosti celého zákona, trváme zejména 
na doplnění potřeby nabytí účinností § 18 spolu s § 29-34, §44, § 46, § 47 
odst. 1 a 2 a § 48 odst. 3 písm. a) a b) a vydání vyhlášky v co největším 
předstihu před nabytím účinnosti těchto § - tzn. vůbec možnosti připravit se 
a realizovat pověření subjektů pro činnosti dle tohoto zákona 
 
2. Navržené znění připomínky  - varianta bez  odsunutí platnosti zákona 

a vydání vyhlášky o skupinách stavebních výrobků alespoň 3 měsíce  před 

nabytím účinnosti zákona: 

„Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021 s výjimkou ustanovení § 
18, § 29 až 34, § 44, § 46, § 47 odst. 1 a 2 a § 48 odst. 3 písm. a) a b), která 
nabývají účinnosti dnem 1. května 2020. Vyhláška o skupinách stavebních 
výrobků bude vydána nejpozději 3 měsíce před nabytím účinnosti výše 
uvedených paragrafů, tj. 1. února 2020.“ 
 
Odůvodnění: 
Dřívější účinnost se v návrhu netýká § 18. Znamená to, že Ministerstvo může 
pověřit subjekt pro technické posuzování stavebních výrobků s označením 
CE na základě jeho žádosti výkonem činností CZ subjektu pro technické 
posuzování stanovených stavebních výrobků v rozsahu skupin stanovených 
stavebních výrobků podle vyhlášky o skupinách výrobků…až po dni účinnosti 
zákona, což je z mnoha důvodů pozdě – tzn. trváme zejména na doplnění 
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potřeby nabytí účinností § 18 spolu s § 29-34, §44, § 46, § 47 odst. 1 a 2 a § 
48 odst. 3 písm. a) a b) a vydání vyhlášky v co největším předstihu před 
nabytím účinnosti těchto § - tzn. vůbec možnosti připravit se a realizovat 
pověření subjektů pro činnosti dle tohoto zákona. 

KZPS/SPS obecně Zásadní připomínka 
Na několika místech (např. § 5, 8 a 24) je uveden požadavek na uvádění 
dokladů na území ČR v českém jazyce. Jak přistupovat k dokladům ve 
slovenštině, odpovídají-li českým normám? 

Vysvětleno 
Pro oblast SV s označením CE platí 
požadavek na český jazyk. Není důvod, 
aby tomu bylo pro stanovené SV odlišně. 
V praxi jsou dokumenty ve slovenštině 
akceptovány, pokud není odlišná 
terminologie. 

KZPS/SPS obecně Zásadní připomínka 
Doporučujeme sjednotit pojmy „autorizovaná osoba“ a „oznámený subjekt“. 

Vysvětleno 
Autorizovaná osoba je dle zákona č. 
22/1997 Sb., oznámený subjekt dle CPR a 
zákona č. 90/2016 Sb. a to nejen pro 
stavební výrobky. 

KZPS/SPS obecně Zásadní připomínka 
Dovozci, respektive distributoři by měli doložit prohlášení v českém jazyce, 
kde byl výrobek vyroben (výrobna) a parametry pro zamýšlené použití 
včetně zkoušek v akreditované české zkušebně pro použití na českém trhu, 
která deklarované parametry ověří. 

Nejde o připomínku k textu. 
Dovozce musí mít od výrobce prohlášení 
o vlastnostech, distributor prohlášení 
distributora o vlastnostech nebo 
prohlášení distributora o výrobku, vše v 
češtině. Všude je požadováno uvedení 
výrobce a místa výroby.  

KZPS/SPS obecně Zásadní připomínka 
Importér musí stejně jako distributor uvádět – viz § 26, písm. b): „… 
jednoznačnou informaci o výrobcem definovaném zamýšleném použití 
stanoveného stavebního výrobku ve stavbě“. 

Vysvětleno 
Dovozce musí zajistit u výrobce CZ PoV, 
kde je uvedeno určené použití.  
Doplněna důvodová zpráva – pokud 
dovozce nezíská od výrobce potřebné 
dokumenty, musí se stát výrobcem. 

KZPS/SPS obecně Zásadní připomínka 
Chceme stanovit, že stavební firma je oprávněna si nechat udělat odběr od 

akreditované české zkušebny, která provede zkoušku a ta dá výrok o kvalitě 

vs. deklarace kvality.  

Náklady na zkoušku, vč. náhrady škody musí uhradit distributor. (distributor 

Nejde o připomínku k textu. 
Nic nebrání tomu, aby si uvedené 
subjekty toto dohodly v rámci smluvního 
vztahu. 
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si pak musí poradit s dovozcem, nebo zahraničním dodavatelem). 

KZPS/SPS obecně Zásadní připomínka 
Předložený návrh zákona nelze odpovědně a úplně připomínkovat bez 

znalosti obsahu a rozsahu v něm uvedených nových vyhlášek. 

Svaz podnikatelů ve stavebnictví by měl být přizván k vypracování návrhu 

souvisejících vyhlášek. 

Vysvětleno 
Tezi/návrh vyhlášek měl k dispozici 
zástupce SPS v pracovní skupině PSŘO. Při 
přípravě vyhlášek bude zástupce SPS 
přizván. 

KZPS/SPS obecně Zásadní připomínka 
Návrh na obsah vyhlášky-vyjmenované vlastnosti u skupin stanovených 

výrobků – definovat povinnosti výrobce a dovozce resp. distributora – 

otestovat stanovený stavební výrobek v Akreditované nezávislé zkušebně 

před uvedením na trh. 

Vysvětleno 
Vyhláška o seznamu vlastností bude 
specifikovat vlastnosti pro návrh a použití 
do staveb. 
Vyhláška o skupinách stanovených 
stavebních výrobků bude specifikovat mj. 
i postupy posuzování a ověřování stálosti 
vlastností. 
Povinnost zajistit posouzení a ověření 
stálosti vlastností je na výrobci. 

KZPS/SPS obecně Zásadní připomínka 
Vzhledem k tomu, že není k dispozici zmiňovaný návrh vyhlášky o skupinách 
výrobků podle § 4 návrhu zákona a současně návrh zákona neuvádí žádné 
přechodné období pro přechod současných stavebních výrobků na nový 
systém CZ u stanovených stavebních výrobků, je návrh platnosti zákona od 
01.01.2021 nereálný. 

Akceptováno 
Účinnost zákona bude posunuta. 
Předpoklad 01/2022. 

KZPS/SPS 

§ 1 písm. 
a) 

Zásadní připomínka 
Doplnit (tučně): podmínky a požadavky pro uvádění a dodávání stanovených 
stavebních výrobků na trh v České republice,…  
 
Obsah zákona by měl být ve shodě s předmětem návrhu. Oproti EU 
305/2011 tento zákon zmocňuje MPO i k vydávání Vyhlášky o vlastnostech 
stavebních výrobků, což bude pravděpodobně soubor požadavků 

Vysvětleno/Upraveno dle HK. 
Podmínky se budou týkat uvádění a 
dodávání na trh a požadavky se budou 
týkat návrhu a použití stavebních 
výrobků. 

"a) podmínky pro uvádění a dodávání stanovených 

stavebních výrobků na trh v České republice, podmínky 

pro uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením 

CE na trh v České republice, pokud nejsou upraveny 

přímo použitelným předpisem Evropské unie 
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stanovujícím harmonizované podmínky pro uvádění 

stavebních výrobků na trh1) (dále jen „přímo použitelný 

předpis“),  

b) požadavky pro návrh a použití stanovených stavebních 

výrobků a stavebních výrobků s označením CE do staveb 

v České republice,". 

KZPS/SPS § 2 odst. 
1 písm. 
a) 

Zásadní připomínka 
Vypustit: .. stavebním výrobkem je i výrobek opětovně použitý, repasovaný 
nebo recyklovaný; … 
Nebo lépe přeformulovat v negativním výčtu 
 
Při zachování této části by se musel plně aplikovat zákon na opravované 
výrobky nebo zpětně použité, které v jsou třeba 100let staré a neměli 
stanoveny vlastnosti, nebo v dnes nedostatečné kvalitě. Pokud výrobek 
repasovaný musí nést nějaké nové konkrétní vlastnosti, může být vymíněno 
požadavky projektové dokumentace. 

Akceptováno. 
Text zrušen i na základě jednání s ČKAIT. 
Bude doplněna důvodová zpráva, že se 
vztahuje i na výrobky obsahující např. 
recyklát. 
 

KZPS/SPS §2 odst. 
1 písm. 
d) 

Zásadní připomínka 

Nové znění: stanoveným stavebním výrobkem výrobek, který představuje 
zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu a u kterého proto musí být 
posouzena stálost vlastností (dále jen "stanovené výrobky"); Ministerstva 
a jiné ústřední správní úřady mohou výjimečně a ve veřejném zájmu, 
například pro odstraňování důsledků havárií nebo živelních pohrom, 
rozhodnout, že po dobu trvání tohoto veřejného zájmu konkrétní výrobek 
se nepovažuje za stanovený výrobek 

 

Výrobek nemůže být stanovený jenom proto, že bude uveden ve vyhlášce. 
Musí být uvedeno kritérium vedoucí k jeho regulaci. Zákon musí pracovat 
s definicí „oprávněného zájmu jak v návaznosti na zákon 22/1997 Sb. tak 
v návaznosti na stavební zákon, který s tímto termínem pracuje. Jen tak lze 
vymezit regulované výrobky a vlastnosti. Cílem zákona je ochrana 

Neakceptováno. 
Zde je vazba na základní požadavky na 
stavby, stejně jako tomu je u výrobků s 
označením CE v CPR. 
V písm. d) je uvedena definice 
stanoveného stavebního výrobku, rovněž 
s vazbou na základní požadavky na 
stavbu. 
Vyhláška o skupinách stanovených 
stavebních výrobků bude tyto stanovené 
výrobky určovat a zařazovat do skupin. 
 
 
Neakceptováno. 
Přímo vyplývá z definice stavebního 
výrobku. 

                                            
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. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/veklep-history-version?pid=KORNBKKCM505)



Stránka 120 (celkem 159) 

 

oprávněného zájmu. Viz. též CPR bod (4) seznam důvodů. 

KZPS/SPS § 2 odst. 
1 písm. f) 
 

Zásadní připomínka 

Vypustit pojem 

Akceptováno. 
 

KZPS/SPS 

§ 2 odst. 
2 písm. 
a) 
 
A další 

Zásadní připomínka 

Určeným použitím použití stanovené výrobcem, podle účelu, který má 
stanovený stavební výrobek plnit s ohledem na jeho funkci ve stavbě 

 

Zde nelze opsat CPR. V CPR zamýšlené použití ve vztahu k uvádění a 
dodávání výrobků na trh stanoví závazně harmonizovaná technická 
specifikace - Příloha ZA.1 hEN a výrobce ho nemůže změnit. Technická 
specifikace dle §15 návrhu Zákona, - určená technická norma zamýšlené 
použití neuvádí. Proto na technickou specifikaci nemůže zde být 
odkazováno. Tedy definice musí být obdobná jako v NV 163/2002 Sb. 

Akceptováno částečně dle ČKAIT. 
"a) určeným použitím použití stanovené výrobcem, podle 

účelu, který má stanovený stavební výrobek plnit po 

zabudování do stavby.". 

KZPS/SPS §3 
nadpis 

Zásadní připomínka 

Vypustit: V České republice lze uvést nebo dodat na trh nebo použít do 
stavby 

 

Omezit pouze na uvádění a dodávání výrobků na trh. Požadavky na návrh a 
použití výrobků v návaznosti na stavební zákon řeší část III návrhu zákona 

Akceptováno jinak. 
Odsouhlaseno i ČKAIT. 
§ 3 celý přepracován, v § 3 upraveny 
druhy stavebních výrobků, podmínky 
uvedeny v § 4 a v § 7 takto: 

 

§ 3: 
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.  
 

§ 4: 
"(1) Uvádění a dodávání stavebních výrobků s označením 
CE na trh upravuje přímo použitelný předpis. Pokud pro 
stavební výrobky s označením CE stanoví vyhláška o 
seznamu vlastností stavebních výrobků požadavky pro 
jejich návrh a použití do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo 
použitelného předpisu, lze stavební výrobek s označením 
CE uvést nebo dodat na trh v České republice, pokud 
splňuje tyto požadavky.". 
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§ 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 v 
České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 
vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o seznamu vlastností 
stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 
do stavby, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 
požadavky. 
(2) Stanovený stavební výrobek uvedený v souladu s 
právními předpisy na trh v jiném členském státě 
Evropské unie může být dodán na trh v České republice, 
pokud  
a) jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a 
použití v České republice a bylo pro něj vydáno 
prohlášení distributora o vlastnostech a byl označen SCZ, 
nebo 
b) bylo pro něj vydáno prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku.". 

KZPS/SPS § 8 Zásadní připomínka 
 „označení SCZ“ není vysvětleno v § 2 Pojmy (najednou spadlo shůry, byť se 
o něm pojednává dále v § 12); co znamená „S“ v SCZ? 

Vysvětleno 
Význam SCZ je vysvětlen v § 12. 
"S" znamená stavební. Doplněno do 
důvodové zprávy. 

KZPS/SPS § 11, 
odst. 3 

Zásadní připomínka 
Vzor CZ prohlášení o vlastnostech zveřejní Ministerstvo na svých 
internetových stránkách. Doporučujeme stanovit termín vztažený k účinnosti 
zákona. 

Vysvětleno 
Vzor bude zveřejněn ke dni účinnosti 
zákona. 

KZPS/SPS § 12, 
odst. 4 

Zásadní připomínka 
Vzor označení SCZ zveřejní Ministerstvo na svých internetových stránkách. 
Doporučujeme stanovit termín vztažený k účinnosti zákona. 

Vysvětleno 
Vzor bude zveřejněn ke dni účinnosti 
zákona. 

KZPS/SPS § 12 bod 
(4) 

Zásadní připomínka 
Vzor označení SCZ by mělo být součástí uvedeného zákona nebo související 
vyhlášky. 

Neakceptováno 
Obdobný postup jako u značky CCZ podle 
zákona č. 22/1997 Sb., § 13 odst. 4.  

KZPS/SPS § 13 Zásadní připomínka 
V odst. (1) se hovoří o „označení SCZ“ a zvlášť o „štítku“. V odst. (2) se již k 

SCZ připojuje spousta dalších údajů, které však (obdobně k CE-štítku) by 

měly patřit do štítku. Označení SCZ chápeme jako obdobu označení CE. 

Vysvětleno 
Ano, jedná se o obdobu označení CE. CPR 
nezná termín CE – štítek. CE se připojuje 
podle čl. 9 odst. 1. 
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Možná se tím SCZ myslí „český štítek“, ale to vysvětlení chybí v § 2. 

Doporučuji přeformulovat. 

Připojení SCZ je uvedeno v §12 zákona. 

KZPS/SPS § 14 Zásadní připomínka 
Jednotný a přesnější obsah v technické dokumentaci: včetně seznamu 

vlastností se shodným názvoslovím jako v platných souvisejících normách 

(mělo by být obsaženo v navazující vyhlášce).  

Nejde o připomínku k textu. 
 

KZPS/SPS § 14 
odst. 3 
písm. d) 

Zásadní připomínka 

Vypustit: projektové a výrobní výkresy stanoveného stavebního výrobku 

 

Obsah pojmu projektová dokumentace (výkresy) vymezuje jednoznační 
stavební zákon; projektovou dokumentaci může zpracovávat jen oprávněná 
(autorizovaná) osoba. Zde se o takovou dokumentaci nejedná. 

Akceptováno 

KZPS/SPS § 17, 
odst. 5 

Zásadní připomínka 
Přidat (tučně kurzívou): písm. l) dobu vystavení a / nebo dobu platnosti. 

Akceptováno 
"Datum vystavení, doba platnosti." 

KZPS/SPS § 18, 
odst. 3, 
písm. b) 

Zásadní připomínka 
Navrhujeme vypustit celý bod (zbytečně zvyšuje nároky na personální 

obsazení CZ subjektu); nezávislost osob je dále dostatečně popsána v bodu 

c) 

Akceptováno 

KZPS/SPS § 18, 
odst. 4 

Zásadní připomínka 
Doporučujeme doplnit způsob kontroly: četnost, zda Ministerstvo kontroluje 
samo nebo prostřednictvím dalších subjektů atd. 

Neakceptováno 
Platí obecně kontrolní řád. 
 

KZPS/SPS § 21, 
odst. 2 

Zásadní připomínka 
Na základě vypořádání připomínky k §13 případně doplnit štítek. 

Neakceptováno 
Viz k § 13. 

KZPS/SPS § 24 Zásadní připomínka 
Povinnosti dovozce by měly být shodné s povinnostmi distributora viz § 26 
písm.b – „…jednoznačnou informaci o výrobcem definovaném zamýšleném 
použití stanoveného stavebního výrobku ve stavbě“. 

Vysvětleno 
Dovozce musí zajistit u výrobce CZ PoV, 
kde je uvedeno určené použití. 

KZPS/SPS § 24 a § 
26 

Zásadní připomínka 
Doplnit povinnost dovozce resp. distributora o zajištění ověřovacích zkoušek 
v Nezávislé akreditované zkušebně v ČR na vyjmenované vlastnosti 
v související vyhlášce. 

Neakceptováno 
Návrh stanovuje povinnost ověření 
stálosti vlastností výrobci. 
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KZPS/SPS § 25, bod 
(2) 

Zásadní připomínka 
Změnit text takto:  V případě, že jsou na výrobek evidovány stížnosti, pro 
zajištění přesnosti, spolehlivosti a stálosti vlastností výrobku, provádí nebo 
nechá provést zkoušky vzorků stanovených stavebních výrobků již 
uvedených nebo dodaných na trh. 
 
Upřesnění textu, na který se vztahuje sankce až do výše 20mil Kč 

Akceptováno a doplněno 
Upraveno takto: 
"(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.". 

KZPS/SPS § 26, 
odst. 4 

Zásadní připomínka 
Text „Distributor, který se domnívá … na trh, dokud nebude uveden s těmito 
požadavky do souladu.“ Nahradit textem „Distributor, který se domnívá … 
na trh, pokud není s těmito požadavky v souladu.“  
 
Domněnka ještě neznamená, že v souladu není – původní formulace 
nepokrývá tuto skutečnost 

Akceptováno 

KZPS/SPS § 30, 
odst. 2 

Zásadní připomínka 
Specifikovat mechanismus kontroly dodržování jednotného postupu. 
 
Doplnit do zákona 

Neakceptováno 
Platí obecně kontrolní řád. 
 

KZPS/SPS §35 Zásadní připomínka 
Pro stavbu mohou být navrženy a použity pouze takové stavební výrobky, 
které odpovídají požadavkům stanoveným v § 156 odst. 1 stavebního 
zákona, aby stavba s takovými výrobky splňovala všechny požadované 
technické vlastnosti a aby byly uvedeny nebo dodány na trh v souladu s 
tímto zákonem. 
 
§ 156 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. neobsahuje žádné požadavky. 
Mechanismus je takový, že projektant na základě požadavků technických 
právních předpisů a norem navrhne stavbu a tím splní základní požadavky na 
stavby. Na základě těchto parametrů se určí konkrétní technické vlastnosti 
na základě znalosti souvislostí nebo aplikačních norem apod. 

Vysvětleno.  
Upraveno dle MMR a ČKAIT. 
 

"§ 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." 

 

KZPS/SPS § 36 
odst. 1 

Zásadní připomínka 
Vypustit: … v prohlášení distributora o vlastnostech nebo v prohlášení 
distributora o stanoveném stavebním výrobku 
a) odpovídají požadavkům pro zamýšlené použití ve stavbě, 

Vysvětleno. 
Konsenzuální text. 

"§ 36 
(1) Stavební výrobky, které mají být navrženy a použity 
do stavby a které mohou ovlivnit splnění základních 
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b) splňují požadavky právních předpisů ), harmonizovaných 
technických specifikací9) nebo technických specifikací, pokud zahrnují 
požadavky na stavební výrobky. 
 
Vypuštěný text nerespektuje požadavky jiných platných předpisů, zejména: 

 politiku jakosti pozemních komunikací MD ČR  

 politiku jakosti staveb státních drah, kterou řeší Správa železniční 
dopravní cesty. 

 specifické požadavky pro výrobky pro stavby jaderných zařízení, 
staveb a jejich částí dle zákona č. 263/2016 a prováděcích předpisů,  

 specifické požadavky na výrobky pro stavby obrany státu řešící 
Ministerstvo obrany. 

 specifické požadavky pro výrobky pro stavby k plnění úkolů 
Ministerstva spravedlnosti. 

 specifické požadavky na výrobky pro stavby k účelům těžby, 
zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin a odpadů. 

 specifické požadavky na výrobky pro stavby podzemní výše 
neuvedené. 

 specifické požadavky na stavby – vodní díla 
neřeší specifické požadavky na stavby dle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
 

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 seznam vlastností stavebních výrobků 
nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb. 
(3) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové 
stavební výrobky s označením CE, které splňují 
požadavky jiných právních předpisů10) a 
harmonizovaných technických specifikací podle kapitoly 
IV přímo použitelného předpisu, a mají s ohledem na 
zamýšlené použití deklarovány všechny vlastnosti 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 předpisů 10) a technických specifikací 
podle § 15, a mají s ohledem na určené použití 
deklarovány všechny vlastnosti, 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 k požadavkům stavebníka. Pokud není 
dokumentace v příslušných podrobnostech zpracována, 
stanoví vlastnosti stavebních výrobků zhotovitel stavby s 
přihlédnutím k požadavkům stavebníka.  
(6) Pokud harmonizované technické specifikace7) nebo 
technické specifikace dodávat na trh stavební výrobek 
s vlastnostmi ve více úrovních nebo třídách nebo ve více 
mezních hodnotách tyto úrovně nebo třídy nebo mezní 
hodnoty nejsou pro použití stavebního výrobku podle 
tohoto zákona vymezeny, stanoví je projektant11) 
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. 

 (7) Ministerstvo může zpřístupnit na internetu doplňující 
informace k návrhu a použití stavebních výrobků, zejména 
konkrétní, úrovně, třídy, mezní hodnoty a popis vlastností 
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stavebních výrobků.". 

KZPS/SPS §36 
odst.3 

Zásadní připomínka 
Upravit text takto: (3) Pokud nejsou tyto vlastnosti stavebního výrobku 
podle odstavce 1 písm. a) nebo b) stanoveny, stanoví je projektant 
v příslušné dokumentaci. Pokud 
nejsou tyto vlastnosti stavebního výrobku podle odstavce 1 písm. a) nebo b) 
stanoveny, stanoví je projektant 
 
Upravený text je v souladu s Věcným záměrem navrhovaného zákona včetně 
RIA k Věcnému záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do 
staveb. Povinnost zhotovitele zabudovat pouze takový výrobek, který 
odpovídá specifikaci v projektové dokumentaci nebo na svou odpovědnost 
výrobek, který splňuje související předpoklady a vyhovuje všem souvisícím 
ustanovením, jak uvádí zmiňovaný Věcný záměr,  jsou dostatečně obsaženy 
v §160 SZ 

Akceptováno  
Doplněno "v příslušné dokumentaci". 

KZPS/SPS §36 
odst.3 

Zásadní připomínka 
Vymezení pojmů.  Doplnit § 2 čl.1 pojmy projektant, zhotovitel 
 
V návrhu zákona chybí vymezení pojmu zhotovitel a projektant. Pojem 
projektant je používán stavebním zákonem, ale pouze jako legislativní 
zkratka nikoliv jako definovaný právní pojem. Z návrhu zákona navíc 
nevyplývá, že by pojem měl být vykládán stejně jako ve stavebním zákoně. 
Pojem zhotovitel je potom termínem občanského zákoníku, kde je takto 
definována jedna ze stran smlouvy o dílo. 

Akceptováno jinak 
Doplněn odkaz na SZ. 

KZPS/SPS §36 
odst.4 

Zásadní připomínka 
Upravit text takto:  (4) Pokud harmonizované technické specifikace9) nebo 
technické specifikace umožňují dodávat na trh stavební výrobek 
s vlastnostmi ve více úrovních nebo třídách a tyto úrovně nebo třídy nejsou 
pro použití stavebního výrobku podle tohoto zákona vymezeny, stanoví je 
projektant v příslušné dokumentaci 
 
Upravený text je v souladu s RIA k Věcnému záměru zákona o stavebních 
výrobcích a jejich použití do staveb.  
 

Akceptováno jinak. 
Upraveno podle MD. 
"stanoví je projektant v příslušné dokumentaci s 
přihlédnutím na požadavky stavebníka.". 
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KZPS/SPS §36 
odst.5 

Zásadní připomínka 
Uvedený odstavec navrhujeme vypustit 
 
Z formulace ustanovení odstavců 2 a 5 není zřejmé, které informace budou 
ve vyhlášce a které nikoliv. Navíc není zřejmé, jakou povahu budou mít 
informace zveřejněné dle odstavce 5 a do jaké míry budou pro dotčené 
subjekty relevantní nebo závazné  

Vysvětleno 
Na základě připomínek ostatních 
připomínkových míst upraven celý § 35 a 
36 – viz výše. 
Zmocnění k vyhlášce z § 4/2 přesunuto do 
§ 36/4. 
Vyhláška – seznam vlastností 
Databáze – seznam vlastností + úrovně, 
třídy, mezní hodnoty pro použití v ČR + 
další informace pro použití v ČR. 
Odst. 5 na základě konsenzu z vypořádání 
se zástupci KZPS ponechán. 

KZPS/SPS § 36 
odst. 6 

Zásadní připomínka 
Vypustit celý odstavec 
 
Uvedená povinnost platí obecně a je tímto tento odstavec nadbytečný. Navíc 
je zatížen sankcí, což by znamenalo, že ČOI by skrze tento zákon mohla 
udělovat sankce za neplnění stavebního zákona. 

Akceptováno. 
 

KZPS/SPS § 37 
ods.1 

Zásadní připomínka 
Opravit text. …dozor nad stavebními výrobky  na staveništi a ve skladovacích 
prostorech provádí Česká obchodní inspekce. Na text ..dozor nad výrobky 
přímo dodávanými na staveniště a do skladovacích prostor provádí Česká 
obchodní inspekce.  
 
Navrhovaný text rozšiřuje pravomoci ČOI nad rámec Věcného záměru 
tohoto zákona. (viz kapitola C Návrh věcného řešení) 

Akceptováno/Vysvětleno 
".. dozor nad stavebními výrobky přímo dodávanými na 
staveniště2) a do skladovacích prostor určených pro 
stavbu provádí orgán dozoru.". 

 

KZPS/SPS § 37 
ods.1 

Zásadní připomínka 
Vymezení pojmů. Doplnit § 2 čl.1 pojmy staveniště, skladovací prostory 

Akceptováno jinak 
Staveniště – odkaz na SZ 
"skladovací prostory určené pro stavbu" 

 

KZPS/SPS §37 odst. 
3 a) 

Zásadní připomínka 
Upravit text takto: 

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

Akceptováno jinak dle HK 
Text doplněn do § 38 odst. 5: 
"(5) Pokud bylo zkouškou nebo rozborem prokázáno, že 
stavební výrobek nesplňuje vlastnosti pro použití do 
staveb, uloží orgán dozoru kontrolované osobě 
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nebo přímo použitelného předpisu; provedení těchto zkoušek a 
rozborů se zajišťuje u příslušných orgánů nebo osob; pokud bylo 
zkouškou nebo rozborem zjištěno, že stavební výrobek nesplňuje 
požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu, hradí 
náklady na provedení zkoušky nebo rozboru kontrolovaná osoba, s 
výjimkou kontroly podle § 37 odst. 4, kdy náklady na provedení 
zkoušky nebo rozboru hradí výrobce, dovozce, distributor nebo 
zplnomocněný zástupce. 

 
 
Podle §4 je kontrolovanou osobou na staveništi zhotovitel. Zhotovitel ale 
nemůže odpovídat za vlastnosti výrobku a tedy nemůže ani hradit náklady 
na zkoušky a rozbory pokud výrobek nesplní požadavky zákona. Uvedené 
ustanovení v podstatě vylučuje provedení kontroly v případě, kdy má 
zhotovitel podezření na nekvalitní stavební výrobky a o kontrolu sám požádá 
– v případě že se jeho podezření potvrdí, musel by hradit zkoušky a testy. 

odstranění těchto stavebních výrobků; náklady na 
provedení zkoušky nebo rozboru hradí kontrolovaná 
osoba, pokud nesplnění těchto požadavků způsobila 
nevhodným skladováním nebo použitím. V opačném 
případě hradí náklady na provedení zkoušky nebo 
rozboru výrobce, dovozce, distributor nebo 
zplnomocněný zástupce..". 

KZPS/SPS §37 odst. 
3 c) 

Zásadní připomínka 
Upravit text takto:  
uložit kontrolovaným osobám povinnost bezodkladně informovat o nebezpečí 
osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu ze stavebního výrobku; 
při kontrole podle § 38 odst. 4 lze tuto povinnost uložit pouze ve vztahu 
k osobám, které by mohly být vystaveny nebezpečí v souvislosti s konkrétní 
kontrolovanou stavbou; 
 
Nepřiměřeně ukládaná povinnost kontrolované osobě v případě kontroly na stavbě. 
Zhotovitel stavby jako kontrolovaná osoba dle §38 odst.4 není schopen informovat 
celý trh o nebezpečném výrobku, který byl zjištěn na jeho staveništi. Tuto povinnost 
má mít výrobce, dovozce, distributor atd. 

 

Akceptováno s úpravou dle HK. 
Text doplněn do § 38 odst. 6: 
"(6) Povinnost bezodkladně informovat o 
nebezpečí osoby, které by mohly být vystaveny 
nebezpečí plynoucímu ze stavebního výrobku, uloží 
orgán dozoru kontrolované osobě pouze ve vztahu 
k osobám, které by mohly být vystaveny nebezpečí 
v souvislosti s konkrétní kontrolovanou stavbou.". 

KZPS/SPS §38  Zásadní připomínka 
Doplnit povinnost kontrolního orgánu oznámit provedení kontroly na stavbě 
a skladovacích prostorách v dostatečném předstihu. 
 
Viz připomínka k § 38 odst.3. Dokumenty k materiálům požadované při 
kontrole nemusejí být při neohlášené kontrole přímo na staveništi a už 

Neakceptováno./Vysvětleno. 
Průběh a oznámení kontroly se řídí 
procesně kontrolním řádem. Oznámení 
dopředu ve všech případech by 
eliminovalo provedení namátkové 
kontroly ex offo nebo na základě 
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vůbec ne ve skladovacích prostorách.   Proto je potřeba (a pokládáme to za 
účelné) aby kontrolovaná osoba měla dostatek času se na kontrolu připravit.  
Toto opatření bude mít podle nás příznivý vliv na kvalitu a průběh kontroly. 

podnětu. 

KZPS/SPS §38 odst. 
3  

Zásadní připomínka 
Upravit text takto:  

(3)  Prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech, prohlášení 
distributora o vlastnostech, prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, bezpečnostní informace a pokyny ke všem stavebním výrobkům, jež jsou 
na staveništi nebo ve skladovacích prostorách umístěny, nebo mají být 
bezprostředně použity 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. 

 

Vypuštění povinného místa staveniště, skladovacích prostor považujeme za 
správné, protože je běžnou praxí, že doklady k stavbě se ukládají 
v kancelářských prostorách zhotovitele, které se ne vždy nacházejí přímo na 
staveništi (u malých stavebních firem jsou dokonce ukládány v sídle firmy) 
Nařídit, aby byla dokumentace vždy na staveništi, nebo dokonce ve skladech 
pokládáme za nesprávné a nesplnitelné.  
K tomuto závěru docházíme proto, že ČOI může provést kontrolu bez 
předchozího upozornění. 

Proto navrhujeme, aby v zákoně byla stanovena povinnost kontrolnímu 
orgánu kontrolu na stavbě kontrolované osobě předem oznámit (viz připomínka k 
§38) 

 

Akceptováno s úpravou. 
"(3) Prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o 
vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, bezpečnostní informace a pokyny ke všem 
stavebním výrobkům, jež jsou na staveništi nebo ve 
skladovacích prostorách určených pro stavbu umístěny, 
nebo mají být bezprostředně použity 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.". 

KZPS/SPS §39 
odst.4 

Zásadní připomínka 
Navrhujeme odst. 4 §39 vypustit  
Kontrolní orgán je oprávněn v rámci uložených opatření zakázat použití 
výrobku po dobu potřebnou k provedení kontroly, má-li důvodné podezření.  
Zákon však nestanoví jak postupovat v případě odběru výrobků přímo na 
staveništi nebo ve skladovacích prostorách, jak se budou řešit škody spojené 
se splněním termínů předání stavby nebo zpožděním prací způsobené dobou 
na provedení zkoušek a rozborů, výrobou nového výrobku apod., kdo bude 

Akceptováno jinak. 
Do § 38 odst. 1 věta první doplněno, že 
ČOI nekontroluje již zabudované výrobky. 
"Orgán dozoru provádí dozor na staveništi, s 
výjimkou zabudovaných stavebních výrobků, a ve 
skladovacích prostorách samostatně nebo během 
kontrolní prohlídky stavby…".  
Pokud ČOI odebere vzorek, stavba může 
pokračovat, s výjimkou pokud by bylo 
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platit případné penále za nedodržení termínu, (zpoždění termínu dodání). 
Velkou otázkou je odběr vzorků z materiálů již zabudovaných do stavby, 
přítomnost výrobce při zkouškách s ohledem na seřízení vzorku apod. 
Za správné pokládáme zákaz použití výrobku až na základě zkoušek tak jak 
je uvedeno v odst.5 
 
 
Tato připomínka a požadavek na doplnění je zásadní, protože provedení 
zkoušek a rozborů s souvislosti s §39 odst.4) vznikne zhotoviteli škoda 
z důvodu přerušení prací. Výši škody nelze předem odhadnout a jejímu 
vzniku není zhotovitel schopen zabránit zejména v případě, že rozbory nebo 
zkoušky provedené dle návrhu zákona neprokáží, že výrobek nesplňuje 
požadavky zákona. Aplikace zákona podle navrhované úpravy může mít 
zásadní negativní dopad na stavební podnikatele, zhotovitele a stavebníky. 
Rozhodnutí o dalším nepoužití výrobků na základě důvodného podezření by 
měl zákon ponechat na účastnících výstavby tedy zhotoviteli a stavebníkovi. 
Důvodným podezřením může být i zjištění o nevyhovujících vlastnostech 
výrobku na jiné stavbě, které se však rozbory a zkouškami nemusí potvrdit  a 
nebo účelové oznámení osoby, které vznikne prodlením stavby prospěch. 

nutné stavbu zastavit, což je řešeno 
akceptací následující připomínky. V tomto 
ohledu pak nemohou vzniknout škody na 
straně zhotovitele z hlediska prodlení. 
Pokud bude zjištěn vadný výrobek, bude 
uloženo jej ze stavby odstranit. 

KZPS/SPS § 39 
odst. 4 
alternati
va 

Zásadní připomínka 
Alternativně k předešlé připomínce - Upravit text takto:  

(4)  Pokud orgán dozoru má důvodné podezření, že stavební výrobek nebo 
jeho série nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu, 
přičemž hrozí bezprostřední škoda na zdraví či jiná závažná škoda, jejíž odstranění 
by později nebylo možné, může ve výjimečných případech zakázat použití 
stavebního výrobku nebo jeho série po dobu potřebnou k provedení kontroly. Orgán 
dozoru oznámí uložení opatření ústně kontrolované osobě nebo zúčastněné osobě a 
neprodleně o něm učiní písemný záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s 
uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, které se uvedou v záznamu, 
nebo je může podat písemně nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy byla kontrolovaná 
osoba se záznamem seznámena. Orgán dozoru rozhodne o podaných námitkách 
bezodkladně. Písemné vyhotovení rozhodnutí o námitkách se doručí kontrolované 
osobě. Proti rozhodnutí o námitkách není přípustné odvolání. 

 

Akceptováno. 
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Vzhledem k tomu, že ČOI bude provádět kontroly přímo na staveništi, kde je 
kontrolovanou osobou zhotovitel, jeví se jeho široká pravomoc zakázat 
použití výrobku jako nepřiměřená. Kontrolovaný zhotovitel totiž není 
subjektem, který je odpovědný za vlastnosti výrobku ani za to, že výrobek 
jako takový splňuje požadavky zákona. Přitom zákazem bude postižen právě 
on a to značně. Pokud orgán zakáže použití výrobku v případě pouhého 
podezření, může dojít a velmi pravděpodobně také dojde ke zpoždění či 
zastavení stavby. Zhotovitel tak bude vystaven sankcím a vícenákladům, aniž 
by mu tyto byly jakkoliv kompenzovány. 
 

S ohledem na zásadu přiměřenosti tedy navrhujeme ustanovení upravit tak, aby ČOI 
mohla své pravomoci využít skutečně pouze ve výjimečných případech, kdy to 
ochrana života či jiného vážného zájmu skutečně vyžaduje. 

KZPS/SPS § 42 - § 
47 

Zásadní připomínka 
Je velmi široký a zbytečně podrobný výčet přestupků. Doporučujeme 
zjednodušit s ohledem na vysokou výši sankcí. 

Akceptováno dle MV. 

KZPS/SPS § 43, 45 
a 46 

Zásadní připomínka 
Upravit text §46 rozsah a výše sankcí 
 
Sankce uváděné v § 46 v souvislosti s přestupky v § 45 pro právnické a 
podnikající fyzické osoby podle § 43 jsou zejména pro malé a střední 
stavební firmy likvidační. 

Akceptováno dle MV. 

KZPS/SPS §42 odst. 
1d) 

Zásadní připomínka 
Odstavec 1 písm. d) vypustit 
 
Není zcela jasné v čem bude spočívat přestupek, Sankce je nesmyslně vysoká 
a neodpovídá společenské nebezpečnosti skutku. Nepovažuje za správné 
trestat pokutou do 20 mil Kč nedostatky administrativního charakterů 
zjištěné při kontrole na stavbě. Pokutou by se mělo trestat až nesplnění 
ochranných opatření 

Akceptováno dle MV. 

KZPS/SPS §42 
odst.2 

Zásadní připomínka 
Upravit text . 

Akceptováno dle MV. 
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Za přestupek podle odstavce 1 pism a) až c) lze uložit pokutu do 
20 000 000Kč 
 
Viz připomínka k odst.1 d) 
 

KZPS/SPS §45 Zásadní připomínka 
Navrhujeme, aby byl celý § 45 přeformulován tak, aby obsahoval konkrétní 
skutkové podstaty, kde bude vymezeno konkrétní jednání, které je 
považováno za přestupek, pokud takové ze zákona vůbec vyplývá. 
 
§ 37, 38 a 39, tak zde není jednoznačně formulována jediná přímo ze zákona 
vyplývající povinnost adresátů návrhu zákona, kterou by bylo možné takto 
postihnout (s výjimkou § 37 odst. 6). Uvedená ustanovení dávají pravomoci 
orgánu dozoru, který teprve na základě zákona může uložit určité 
povinnosti. Zákon však nemůže přestupek formulovat jako porušení 
ustanovení zákona, když zákon povinnost přímo nestanoví. 

Akceptováno dle MV. 

KZPS/SPS §45 a) Zásadní připomínka 
Navrhujeme celkové přeformulování skutkové podstaty deliktu podle § 45 
písm. a), tak aby byla skutková podstata skutečně jasně formulovaná – 
přinejmenším odkázat na relevantní povinnosti a definovat jejich porušení. 
Před udělením pokuty by však měla být kontrolované osobě poskytnuta 
lhůta k nápravě. (Nápravné opatření.) sankce by potom měla být ukládána až 
v případě nesplnění tohoto nařízeného opatření. 
 
Porušení povinností dle § 36 odst.3,4,6 nelze dle tohoto zákona trestat 
navrhovanou výší  (vazba na stavební zákon) 
Sankce případně ukládané Ministerstvu za povinnosti v odstavci 2 a 5 ve výši 
20 mil Kč  návrh na opravu uvedeného paragrafu podle nás jasně podporuje. 
 

Akceptováno dle MV. 

KZPS/SPS §45 c) Zásadní připomínka 
Opravit text: 
b) nesplní uložená opatření k nápravě podle §37 nebo 38 

Akceptováno dle MV. 

KZPS/SPS §46 a) Zásadní připomínka 
Upravit text v souladu s připomínkou k §45) , Upravit výši sankce. 

Akceptováno dle MV. 
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Navrhovaná sankce je neúměrně vysoká , pro stavební podnikatele a 
zhotovitele likvidační, Podle návrhu je možné uložení sankce za to, že 
zhotovitel nezajistí, aby byly v průběhu kontroly na staveništi dostupné 
všechny dokumenty podle § 38 odst. 3. Za administrativní nepřesnosti a 
formality by tedy hrozila sankce až do výše 50 000 000 Kč. To je dle našeho 
názoru zcela zjevně nepřiměřené. 

KZPS/SPS §46 b)  Zásadní připomínka 
Upravit text v souladu s připomínkou k §45) , Upravit výši sankce. 
 
 
Navrhovaná sankce za porušení § 36 odst.3,4,6 je nepřiměřeně vysoká. 

Akceptováno dle MV. 

KZPS/SPS §47 Zásadní připomínka 
Upravit text takto: U přestupků podle §42 odst.1 písm. c),d) nelze upustit 
od uložení správního trestu 
 
Část věty „nebo § 45 písm. b) nebo c)“  vypustit. 
 
 
Navrhujeme aby  případech, kdy orgán dozoru shledá na staveništi pouze 
dílčí formální nedostatky, například chybí část dokumentace k některým 
výrobkům, přičemž se jedná o drobné pochybení a zbytek dokumentace 
výrobků staveniště je veden řádně, bylo možné  upuštění od potrestání. 

Akceptováno dle MV. 

KZPS/SPS § 51, 
odst. 5 

Zásadní připomínka 
Platí prohlášení o shodě vydaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 
(bude někdy v roce 2019), ale podle § 51 odst. (6) dokumenty, na jejichž 
základě byla prohlášení o shodě vydána (ta se na dokumenty odvolávají), 
pozbývají platnosti dnem účinnosti tohoto zákona. Jejich další možné využití 
s tímto problémem nesouvisí. 
 
Odstranit rozpor v uvedených odstavcích 

Akceptováno, upraveno dle HK ČR. 
Přechodná ustanovení budou upravena. 
Akceptováno jinak. 
§ 51 
"(7) Stanovené 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, které jsou v souladu s tímto 
zákonem.  
(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 
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dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.". 

 

KZPS/SPS § 2, odst. 
2, písm. 
b) 

Doporučující připomínka 
Doplnit: Pozn.: V harmonizovaných specifikačních normách na některé 
stavební výrobky se pracuje s pojmem kategorie, kdy kategorie jsou 
vyjádřeny mezní hodnotou nebo rozsahem hodnot. Navrhovaný systém je 
odlišný od specifikačních norem v silničním stavitelství. 

Vysvětleno. 
Ponechán původní text. 

KZPS/SPS §2 odst. 
1 písm. 
c) 

Doporučující připomínka 
Vypustit: stavebním výrobkem s označením CE stavební výrobek, na který se 
vztahuje přímo použitelný předpis, včetně stavebního výrobku určeného 
jako část tohoto stavebního výrobku, 
 
Když je výrobek ze dvou výrobků je to sestava. 

Akceptováno. 

KZPS/SPS § 2, odst. 
2, písm. 
e) 

Doporučující připomínka 
Doplnit (tučně kurzívou): typem stanoveného stavebního výrobku soubor 
reprezentativních úrovní nebo tříd vlastností stanoveného stavebního 
výrobku vyrobeného za použití dané kombinace surovin a materiálů nebo 
jiných prvků daným výrobním postupem 

Vysvětleno. 
Ponechán původní text. 

KZPS/SPS § 2, odst. 
2, písm. 
g) 

Doporučující připomínka 
Doplnit (tučně kurzívou): použitím na trhu v České republice uvedení a / 
nebo dodání mimo obchodní síť přímo na staveniště a do skladovacích 
prostor 

Vysvětleno. 
Ponechán původní text. 

KZPS/SPS § 2, odst. 
2, písm. 
j) 

Doporučující připomínka 
Nahradit (tučně kurzívou): výrobcem osoba uvádějící na trh pod svým 
jménem nebo ochrannou známkou stanovený stavební výrobek, který vyrábí 
nebo který si nechává nechala navrhnout nebo vyrobit 

Vysvětleno. 
Ponechán původní text. 

KZPS/SPS § 2, odst. 
2, písm. 
l) 

Doporučující připomínka 
Vysvětlit pojem třetí země s ohledem na tento zákon. Předpokládáme, že se 
jedná o země mimo EU. 

Vysvětleno. 
Ponechán původní text. Ano, jedná se o 
stát mimo EU. 

KZPS/SPS § 2, odst. 
2, písm. 
m) 

Doporučující připomínka 
Doporučujeme nahradit (tučně kurzívou): zplnomocněným zástupcem osoba 
usazená se sídlem v Evropské unii, která byla písemně zplnomocněna 
výrobcem, aby v rozsahu svého pověření jednala jeho jménem 

Vysvětleno. 
Ponechán původní text. 

KZPS/SPS § 2, odst. Doporučující připomínka Vysvětleno. 
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2, písm. 
o) 

Navrácen komu? 
Doplnit, případně vysvětlit. 

Ponechán původní text. 

KZPS/SPS § 5, odst. 
3 

Doporučující připomínka 
Doplnit (tučně kurzívou): Za soulad překladu prohlášení o vlastnostech 
(DoP), pokynů a bezpečnostních informací podle odstavce 2 s originální 
dokumentací odpovídá výrobce, který uvádí, případně distributor, který 
první dodává stavební výrobek s označením CE na trh v České republice. 

Vysvětleno. 
Ponechán původní text. 

KZPS/SPS § 6 a § 7  Doporučující připomínka 
Jaký je rozdíl mezi pověřeným a oznámeným subjektem? – sjednotit? Může 
být zkušebna pověřeným subjektem a přitom nebýt oznámeným subjektem? 

Vysvětleno. 
Sjednotit nelze, každý subjekt vykonává 
jinou činnost na základě podmínek 
stanovených v nařízení č. 305/2011/EU.  

KZPS/SPS § 9, odst. 
3 

Doporučující připomínka 
Kopie CZ prohlášení o vlastnostech se poskytuje v tištěné podobě nebo 
elektronickými prostředky - co znamená elektronickými prostředky? Je tím 
myšlen naskenovaný originál? 

Akceptováno jinak. 
§ 9/3, 4 přeformulován. 

KZPS/SPS § 11, 
odst. 2 
písm. i) 

Doporučující připomínka 
 „staveních“ opravit na „stavebních“ 

Akceptováno. 

KZPS/SPS § 17 Doporučující připomínka 
 „zamyšleného“ opravit na „zamýšleného“ 

Vysvětleno. 
Slovo "zamýšlený" nahrazeno slovem 
"určený". 

KZPS/SPS § 17 bod 
(4 d)  

Doporučující připomínka 
Vypustit: Pokud je nezbytné, provede ověřovací zkoušky vzorku 
stanoveného stavebního výrobku. 

Akceptováno jinak. 
Dovětek doplněn na konec věty. 

KZPS/SPS § 17, 
odst. 5 
písm. g)  

Doporučující připomínka 
Popis systému řízení výroby nahradit odkazem na dokument výrobce s 
popisem SŘV, který může mít desítky stran! Tento dokument kontroluje „CZ 
subjekt pro technické posuzování“, navíc by zveřejněním SŘV mohlo dojít k 
úniku know-how výrobce. 

Vysvětleno. 
Ponechán text. 

KZPS/SPS § 18, 
odst. 1 

Doporučující připomínka 
5. řádek na konci „V případě že …“ opravit na „V případě, že …“ 

Akceptováno. 

KZPS/SPS § 18, 
odst. 3, 
písm. b) 

Doporučující připomínka 
Vypustit: CZ subjekt pro technické posuzování má oddělen proces tvorby CZ 

technického posouzení od posuzování a ověřování stálosti vlastností podle 

Akceptováno. 
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CZ technického posouzení 

Pozn. Vychází z definice v § 4/1/a 

KZPS/SPS § 18, 
odst. 3, 
písm. d) 

Doporučující připomínka 
Vypustit a doplnit (tučně kurzivou): CZ subjekt pro technické posuzování a 
jeho pracovníci musí provádět činnost na nejvyšší úrovni profesionální 
důvěryhodnosti a požadované technické odborné způsobilosti v konkrétní 
oblasti s ohledem na dosavadní rozsah a kvalitu působnosti a nesmějí 
podléhat žádným tlakům, zejména finančním, které by mohly ovlivnit jejich 
úsudek nebo výsledky činnosti 

Vysvětleno. 
Ponechán původní text, jinak by došlo k 
posunu významu ustanovení. 

KZPS/SPS § 26, 
odst. 1, 
písm. b) 
7. 

Doporučující připomínka 
Formální úprava: identifikaci právního předpisu členského státu Evropské 
unie a prohlášení, že byl stanovený stavební výrobek uveden na trh 
v souladu s tímto právními právním předpisem, nebo 

Akceptováno. 

KZPS/SPS § 29, 
odst. 2 

Současné Osvědčení, před cca třemi roky změněné z Certifikátu, bude opět 
Certifikátem? 
 
Vysvětlení textu odstavce  

Vysvětleno. 
Osvědčení zůstane osvědčením, jedná se 
bohužel o nevhodný překlad nařízení č. 
305/2011/EU. 

KZPS/SPS § 29, 
odst. 3, 
písm. a)  

Doporučující připomínka 
Na konec bodu doplnit „ … o vlastnostech autorizovanou osobou“, jak 

vyplývá z odst. (4) – v (3) bodu a) je to však nedostatečně popsáno, nebo 

výrobce může sám vydat prohlášení o vlastnostech (buď anebo)? 

Není jasné, o jaké ustanovení se jedná. 

KZPS/SPS § 32, 
odst. 4 

Doporučující připomínka 
 „o skupinách výrobků stanoví“ opravit na „o skupinách výrobků, stanoví“ 

Vysvětleno. 
Text upraven. 

KZPS/SPS § 32, 
odst. 4 

Doporučující připomínka 
 „nezjedná nápravu“ opravit na „nesjedná nápravu“ 

Neakceptováno. 
Sjednat schůzku x zjednat nápravu. 

ÚNMZ § 31 Zásadní připomínka 
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (dále jen 
„Úřad“) je podle návrhu orgánem pověřeným udělováním autorizace k 
činnostem při posuzování stavebních výrobků bez označení CE, stejně jako 
následnou kontrolou autorizovaných osob. Praktické zkušenosti Úřadu v této 
oblasti poukázaly na nutnost v právním předpisu jednoznačně a podrobně 
stanovit podmínky pro udělení autorizace. Za tímto účelem je v současnosti 
připravována novela zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 

Akceptováno částečně. 
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výrobky, ve znění pozdějších předpisů. 
Úřad považuje za nezbytné, aby úprava podmínek pro autorizaci 
v navrhovaném zákoně o stavebních výrobcích byla co nejvíce sladěna 
s úpravou v zákoně č. 22/1997 Sb. ve znění zmiňované novely. § 31 proto 
požadujeme uvést v tomto znění: 
 

„§ 31 
 

(1) Úřad může vydat rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel o autorizaci 
splňuje všechny podmínky k řádnému zajištění činnosti při posuzování 
stálosti vlastností stanovené zákonem a vyhláškou o skupinách výrobků a 
pokud je existence takové autorizované osoby potřebná. 
 
(2) Autorizace může být udělena jen na celou položku skupiny výrobků podle 
vyhlášky o skupinách výrobků, přičemž autorizovaná osoba musí být 
schopná provádět všechny úkoly třetí strany v příslušných systémech 
posuzování.  
 
(3) Požadavky týkající se autorizovaných osob jsou:  

a) Autorizovaná osoba se zřizuje podle vnitrostátních právních předpisů 
a musí mít právní subjektivitu.  

b) Autorizovaná osoba musí být třetí stranou nezávislou na organizaci 
nebo stavebním výrobku, který posuzuje.  

c) 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.  

d) Autorizovaná osoba, její nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů třetí strany v systémech posuzování stálosti vlastností 
nesmí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, nakupují, 
vlastní, používají nebo udržují stavební výrobek, který posuzují, a nesmí být 
ani zplnomocněnými zástupci jakékoli z těchto stran. To nevylučuje 
používání posuzovaných výrobků, které jsou nezbytné pro činnost 

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

 
(2) Úřad může vydat 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 a pokud je existence 
takové autorizované osoby potřebná. 
 
(3) Autorizace se uděluje pro položky skupiny výrobků 
podle vyhlášky o skupinách 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. 

 
Neakceptováno. Ponechán původní text. 
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autorizované osoby ani používání takových výrobků k osobním účelům.  

e) Autorizovaná osoba, její nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za 
provádění úkolů třetí strany v systémech posuzování stálosti vlastností se 
nesmějí přímo podílet na navrhování, výrobě nebo konstrukci, uvádění na 
trh, instalaci, používání nebo údržbě těchto stavebních výrobků, ani 
zastupovat strany, které se těmito činnostmi zabývají. Nesmějí provádět 
žádnou činnost, která by mohla ohrozit jejich nezávislý úsudku nebo 
nedotknutelnost ve vztahu k činnostem posuzování, k jejichž vykonávání 
jsou tyto osoby autorizovány. To platí zejména pro poradenské služby.  

f) Autorizovaná osoba zajistí, aby činnosti jeho poboček nebo 
subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost, objektivitu a nestrannost jeho 
činností posuzování nebo ověřování.  

g) Autorizovaná osoba a její pracovníci provádějí úkoly třetí strany v 
systémech posuzování stálosti vlastností na nejvyšší úrovni profesionální 
důvěryhodnosti a požadované technické způsobilosti v konkrétní oblasti a 
nesmějí být vystaveni žádným tlakům a podnětům, zejména finančním, které 
by mohly ovlivnit jejich úsudek nebo výsledky jejich činnosti při posuzování, 
zejména ze strany osob nebo skupin osob, které mají na výsledcích těchto 
činností zájem.  

h) Autorizovaná osoba musí být schopna provádět všechny úkoly třetí 
strany v systémech posuzování stálosti vlastností, pro něž byla autorizována, 
ať již tyto úkoly provádí sama autorizovaná osoba, nebo jsou prováděny jeho 
jménem a na její odpovědnost.  

i) Autorizovaná osoba musí mít vždy k dispozici pro každý systém 
posuzování stálosti vlastností a pro každou skupinu výrobků, pro které byla 
autorizována:  

i. potřebné pracovníky s technickými znalostmi a dostatečnými 
a přiměřenými zkušenostmi potřebné k provádění úkolů třetí strany 
v systémech posuzování stálosti vlastností;  

ii. potřebný popis postupů, podle nichž je posuzování vlastností 
prováděno a jež zajišťují transparentnost a reprodukovatelnost 
těchto postupů. Musí uplatňovat vhodnou politiku a příslušné 
postupy pro rozlišení mezi úkoly, jež vykonává jako autorizovaná 
osoba, a dalšími činnostmi;  
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iii. potřebné postupy pro provádění svých činností, jež řádně 
zohledňují velikost podniku, odvětví, v němž je činná, jeho strukturu, 
míru složitosti technologie daného výrobku a hromadný či sériový 
způsob jeho výroby.  

j) Autorizovaná osoba musí mít prostředky nezbytné k vhodnému 
provedení technických a administrativních úkolů spojených s činnostmi, pro 
něž byla autorizována a přístup k veškerému nezbytnému vybavení nebo 
zařízení.  

k) Pracovníci odpovědní za provádění činností, pro něž byla 
autorizovaná osoba autorizována, musí:  

i. mít přiměřené technické a odborné vzdělání týkající se všech 
úkolů třetí strany v systémech posuzování stálosti vlastností v 
příslušném rozsahu;  

ii. mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících 
s posuzováním, které provádějí, a příslušnou pravomoc tyto činnosti 
provádět;  

iii. mít dostatečné znalosti příslušných norem, příslušných 
ustanovení tohoto nařízení a rozumět jim stejně jako CZ 
technickému posouzení  

iv. být schopni vypracovávat certifikáty, protokoly a zprávy 
prokazující, že bylo posouzení provedeno 

l) Musí být zaručena nestrannost autorizované osoby, jejího nejvyššího 
vedení a pracovníků, kteří posuzování provádějí. Odměňování nejvyššího 
vedení a pracovníků nezávisí na počtu provedených posouzení ani na jejich 
výsledcích.  

m) Pracovníci autorizované osoby jsou povinni zachovávat služební 
tajemství, s výjimkou styku s příslušnými správními orgány členského státu, v 
němž vykonávají svou činnost, pokud jde o veškeré informace, které získali 
při plnění svých povinností podle přílohy  

n) Autorizovaná osoba se podílí na příslušných normalizačních 
činnostech nebo prokáže způsob zajištění znalosti příslušných norem. Dále 
se podílí na činnostech koordinační skupiny autorizovaných osob a 
postupuje podle dohodnutých postupů, které jsou výsledkem této skupiny. 
Případné odchýlení od postupů musí být vždy zdůvodněno.  
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o) Pokud autorizovaná osoba zadá konkrétní úkoly týkající se úkolů 
třetí strany v systémech posuzování stálosti vlastností subdodavateli nebo 
pobočce, zajistí, že subdodavatel nebo pobočka splňuje požadavky 
stanovené v pod písmeny b) až m) tohoto odstavce. Autorizovaná osoba 
nese plnou odpovědnost za úkoly provedené subdodavateli nebo pobočkami 
bez ohledu na to, kde jsou usazeny. 3. Činnosti lze zadat subdodavateli nebo 
pobočce pouze se souhlasem zákazníka. Autorizovaná osoba uchovává 
příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo 
pobočky a eviduje seznam činností, které byly subdodavateli nebo pobočce 
zadány. 

 
(4) 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 výrobků a uvedení 
příslušného systému posuzování stálosti vlastností výrobků. Součástí žádosti 
o udělení autorizace je pro položku skupiny výrobků prokázání splnění 
požadavku odstavce 3.  
 
(5) Při rozhodování o autorizaci lze využít zjištění prokázaných při  
akreditaci. Postup stanoví jiný právní předpis.“. 

 
 
 
 
Akceptováno. 
"(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 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." 

 
Akceptováno. 
"(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." 

 
Další úpravy v souvislosti s HK: 

 
§ 16 upraven takto: 

„(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 předpisu6).  

(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. 

(3) Úřad předloží, po dohodě s ministerstvy a jinými 
ústředními správními úřady, jejichž působnosti se 
příslušná oblast týká, návrh na určení stavebních norem 
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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.“. 

Odstavec 4 se zrušuje. 

 
§ 33 odst. 3 písm. a) bod 3 
"informovat Úřad, o odmítnutí, změně nebo zrušení 
certifikátů; na vyžádání poskytnout kopie CZ certifikátů 
nebo CZ protokolů o posouzení vlastností včetně 
souvisejících dokladů o vydání, odmítnutí, změně nebo 
zrušení CZ certifikátů nebo CZ 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,". 

 
§ 34 odst. 4 a 5 
"(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." 

ČOI § 43 
odst. 5 
písm. b) 

Doporučující připomínka 

Toto ustanovení je třeba rozdělit na dva body (1. a 2.), aby korespondovalo 
se zněním skutkových podstat příslušných přestupků [§ 46 písm. b) a c)] 

Akceptováno dle MV. 
Právní úprava přestupků řešena s MV, 
aby jejich text odpovídal aktuální 
koncepci pro trestání FO a PO při jednání, 
jež je v rozporu se zákonem/přímo 
použitelným předpisem. 

ČOI § 45 Doporučující připomínka Akceptováno dle MV. 
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písm. a) Navrhujeme tento přestupek zcela vypustit, a to z toho důvodu, že 
neodpovídá ust. § 36, které přímo nestanoví žádné povinnosti právnickým 
ani podnikajícím fyzickým osobám. 

Právní úprava přestupků řešena s MV, 
aby jejich text odpovídal aktuální 
koncepci pro trestání FO a PO při jednání, 
jež je v rozporu se zákonem/přímo 
použitelným předpisem. 
§ 36 zcela revidován a nově upraven – v 
té návaznosti řešena i úprava přestupků. 

ČOI § 49 Doporučující připomínka 

Není nám známo, z jakého důvodu mají být ustanovení týkající se vztahů 
k členským státům EU aplikována též ve vztahu k Turecku. Domníváme se 
proto, že zmínka o Turecku by měla být z daného ustanovení vypuštěna. 

Vysvětleno. 
Návrh prokonzultován s OKOMem, neboť 
žádný z resortů úpravu (vypuštění 
Turecka) nenavrhl. Slovo "Turecko" 
ponecháno, zrušeno "Švýcarsko".  

ČOI § 51 
odst. 1 

Doporučující připomínka 

Přechodná ustanovení by měla řešit nejen režim těch případů, které se 
v době nabytí účinnosti zákona budou nacházet ve fázi dosud neukončeného 
správního řízení, ale též případy, kdy správní řízení nebylo dosud zahájeno 
(např. teprve probíhá kontrola nebo kontrola sice již byla ukončena, ale 
dosud nebylo zahájeno správní řízení). 

Vysvětleno. 
Přechodná ustanovení přeformulována 
dle připomínek jiných resortů. 

NRZP §2 odst.1  
písm.f) 
 

Zásadní připomínka 

Upravit následovně: 

f) stavební prací stavební činnost včetně montážní činnosti, jejímž 

účelem je realizace stavby, její změna, změna v užívání stavby, popřípadě 

udržovací práce, které mohou ovlivnit vlastnosti stavby. 

Zdůvodnění: Stavební prací v souladu se stavebním zákonem č. 183/2006 Sb. 
může být i činnost související se změnou v užívání stavby. Doplněním této 
skutečnosti se sjednotí výčet činností a dojde k plnému souladu se stavebním 
zákonem.  V opačném případě by se použití navrhovaného zákona nemuselo 
vztahovat na úpravy, které by plynuly ze stavební činnosti spojené se změnou 
v užívání stavby. 

Vysvětleno 
Na základě připomínek ostatních 
připomínkových míst je definice 
vypuštěna. 
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NRZP §10 
písm. a) 

Zásadní připomínka 

Znění textu je nutné upravit a ošetřit text viz Zdůvodnění. 

Zdůvodnění: Je nutné v textu ošetřit skutečnost, že např. firma Coming plus 
vyrábí mnoho prvků pro hmatové úpravy (COMCOM) nesériově na zakázku. 
Mění se struktura umělého kamene, jeho barva i rozměry vnitřních kostek dle 
požadavků zákazníka. Na tyto výrobky by pak nebylo nutné prohlášení o 
vlastnostech a výrobce by pak nemusel respektovat vlastnosti stavebního 
prvku a jeho specifika. 
 

Vysvětleno 
Stavebními výrobky pro hmatové úpravy 
jsou dlažební kostky a dlažební desky se 
speciální hmatovou úpravou, které se 
používají především pro varovné a 
hmatové pásy a umělé vodicí linie, na 
veřejně přístupných komunikacích a 
plochách. Tyto výrobky jsou vždy 
vyráběny průmyslovou výrobou, tj. 
„opakováním výroby typově stejného 
výrobku“. Na takto vyráběné výrobky se 
ustanovení § 10 písm. a) nevztahuje.  
Konkrétní požadavky na uvedené 
výrobky, které musí výrobce splnit, jsou 
uvedeny ve vyhlášce č. 398/2009 Sb.  
Certifikace/posuzování těchto výrobků 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
(skupina výrobků 12, poř. č. 3 podle 
přílohy 2) zůstane zachováno a bude 
převedeno do působnosti nově 
navrhované legislativy. 

NRZP §10 
písm. c) 

Zásadní připomínka 

Znění textu je nutné upravit a ošetřit text viz Zdůvodnění. 

Zdůvodnění: Je nutné v textu ošetřit skutečnost, že nelze s odůvodněním na 
zachování kulturního dědictví například používat nestandardní materiály 
(jako kámen nebo dřevo) s nestandardními úpravami pro hmatové prvky, 
které jsou nyní jednoznačně definované. Hmatové prvky jsou určené pro 
samostatný a bezpečný pohyb osob se zrakovým postižením a tato cílová 
skupina uživatelů je při prostorové orientaci (výcvik osob se zrakovým 
postižením k samostatnému pohybu v prostoru včetně bezpečného pohybu 
po pozemních komunikacích) dlouhodobě vyučována rozpoznávat hmatové 

Vysvětleno 
Předmětem navrhované právní úpravy 
není stanovovat, z jakých konkrétních 
materiálů mají či nemají být vyrobeny 
stavební výrobky, resp. stavební výrobky 
pro hmatové úpravy, s ohledem na 
použití v různých stavbách (např. 
pozemní komunikace, kulturní památky 
apod.).  
Vyhláška č. 398/2009 Sb. v § 2 odst. 3 
uvádí, že u staveb, které jsou kulturními 
památkami, se ustanovení této vyhlášky 
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prvky v zádlažbě, identifikovat je a využívat je pro samostatný a bezpečný 
pohyb.  Jakákoliv záměna materiálu nebo prvku nebo nestandardní řešení je 
nebezpečné a ohrožuje bezpečnost zrakově postižených. 
 

použijí s ohledem na zájmy státní 
památkové péče. Proto „ošetření 
skutečnosti, že nelze s odůvodněním na 
zachování kulturního dědictví například 
používat nestandardní materiály (jako 
kámen nebo dřevo) s nestandardními 
úpravami pro hmatové prvky, které jsou 
nyní jednoznačně definované“, je potřeba 
zapracovat do této vyhlášky a nikoliv do 
navrhované právní úpravy. 
Obecně je třeba uvést, že text § 10 
navrhované právní úpravy je převzat (pro 
stanovené stavební výrobky) z nařízení 
EU a Rady (EP) č. 305/2011 o stavebních 
výrobcích obdobně. 
 

NRZP §50 
 

Zásadní připomínka 

Zdůvodnění: některé odkazy neodpovídají členění textu zákona 
§ 4 odst. 1 a 2 – souhlasí 
§ 9 odst. 3 – nejasné k čemu má MPO vydat prováděcí předpis 
Znění textu: Kopie CZ prohlášení o vlastnostech se poskytuje v tištěné podobě 
nebo elektronickými prostředky. Kopie CZ prohlášení o vlastnostech musí být 
přiložena ke každému typu stanoveného stavebního výrobku při uvedení 
nebo dodání na trh v České republice. Pokud ovšem odběratel odebírá 
dodávku více kusů jednoho typu stanoveného stavebního výrobku, může k ní 
být přiložena pouze jedna kopie. Na vyžádání se odběrateli poskytuje kopie 
CZ prohlášení o vlastnostech v tištěné podobě. 
§ 13 odst. 4 – nesouhlasí (§13 má pouze odstavec 1 -2) 
§ 29 odst. 1, 2 a 4 – souhlasí 
§ 31 odst. 1 – nesouhlasí (§31 nemá odst.1, začíná až odst.2); nutno opravit 
číslování odstavců  
§ 32 odst. 2 a 3 – nejasný obsah prováděcího předpisu, ale lze akceptovat 
§ 33 odst. 3 písm. c), odst. 3 – nejasná definice, odstavec 3 nemá žádné další 
členění; nutno opravit 

 
Akceptováno 
Ustanovení budou upravena podle 
konečného znění návrhu, v návaznosti na 
zapracování připomínek i ostatních 
připomínkových míst. 
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§ 36 odst. 2 – souhlasí 
 

NRZP obecně Zásadní připomínka 

Pro zachování stávajícího stavu ochrany práv osob s omezenou schopností 
pohybu nebo orientace je nutné zachovat plynulý přechod legislativy a 
vytvořit odpovídající prováděcí předpisy. Žádáme proto, abychom byli členy 
pracovní skupiny, pro přípravu prováděcích předpisů. 

 
Akceptováno 
Datum nabytí účinnosti zákona a 
přechodná ustanovení budou upravena 
(rovněž s ohledem na připomínky 
ostatních připomínkových míst) tak, aby 
byl zajištěn plynulý přechod na novou 
legislativu.  
Při přípravě prováděcích předpisů se 
počítá s účastí zástupce NRZP. 

Česká 
asociace 
pojišťoven 

K § 18 
odst. 3 
písm. k) 
a § 32 
odst. 1 

Zásadní připomínka 

Navrhujeme zvážit nutnost zavádění institutu pojištění odpovědnosti. 

Odůvodnění: 

V posledních letech se stále častěji projevuje trend, kdy je do každé právní 
úpravy specifického oboru podnikatelské činnosti zakotvována povinnost 
sjednat pro tuto činnost pojištění odpovědnosti. Tento trend je ale velmi 
neblahý. Právní řád je zahlcen speciálními úpravami, aniž by byla jejich 
existence dána skutečnou objektivní potřebou, což přispívá ke stále 
komplikovanější regulaci a zatěžuje zejména drobné podnikatele. 

Každá podnikatelská činnost je spojena s riziky hrozícími jak samotnému 
podnikateli, tak třetím osobám, které mohou být poškozeny v souvislosti s 
jeho podnikatelskou činností. Nelze však každé riziko zmírňovat pomocí 
povinného pojištění. Je třeba brát vždy v úvahu míru rizika v porovnání 
s finanční náročností daného pojištění, a skutečnost, že pojišťovny v souladu 
s nutnou péčí řádného hospodáře a rovněž při dodržení podmínek 
stanovených jim zajistiteli nemohou krýt všechna pojistná nebezpečí a je 
tedy třeba počítat s řadou výluk. Pojištění tedy nemůže být „lékem“ na vše a 
je třeba podrobit důkladné analýze (o které v tomto případě nemáme 
povědomí), zda je opravdu nutné stanovit další povinnost podnikatelům, 

Vysvětleno 
Pojištění odpovědnosti ponecháno. 
Institut CZ subjektu pro technické 
posuzování je převzat z nařízení EU a 
Rady (EP) č. 305/2011 obdobně. Podle 
stávajících vnitrostátních právních 
předpisů se u subjektů pro posuzování 
výrobků, včetně stavebních (např. 
oznámených subjektů, autorizovaných 
osob) pojištění odpovědnosti, popř. 
povinnosti nahradit újmu požaduje. 
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která je nejen administrativně, ale zejména finančně velmi citelně zatíží. 

Pokud bude přes výše uvedenou připomínku pojištění odpovědnosti 
ponecháno, uplatňujeme níže uvedené připomínky. 

Česká 
asociace 
pojišťoven 

K § 18 
odst. 3 
písm. k) 
a § 32 
odst. 1 

 

Zásadní připomínka 

V § 18 odst. 3 písm. k) požadujeme nahradit slova „odpovědnosti za“ slovy 
„povinnosti nahradit“. V § 32 odst. 1 požadujeme slova „odpovědnosti za 
škodu“ nahradit slovy „povinnosti nahradit újmu“. 

Odůvodnění: 

Navrhujeme upravit terminologii tak, aby byla v souladu se zákonem č. 
89/2012 Sb., občanský zákoník („OZ“). Ten nahrazuje pojem odpovědnost 
pojmem „povinnost nahradit“. Pojem „škoda“ dle OZ představuje pouze 
škodu na věci a finanční škodu, zatímco pojem „újma“ obsahuje jak újmu na 
jmění (tzn. škodu) tak újmu na zdraví člověka. Provedení navržené změny je 
proto nezbytně nutné z důvodu zachování formální správnosti a 
dostatečného rozsahu pojistného krytí, které se tak bude vztahovat i na 
újmu na zdraví. 

Akceptováno 
 

Česká 
asociace 
pojišťoven 

K § 18 
odst. 3 
písm. k) 
a § 32 
odst. 1 

 

Zásadní připomínka 

Požadujeme vložit ustanovení, které založí právo pojistitele vypovědět 
pojištění ve specifických, zákonem stanovených případech, či v omezených 
případech odstoupit od smlouvy. 

Odůvodnění: 

Dle § 2781 OZ, má pojistitel právo odstoupit od smlouvy nebo vypovědět 
povinné pojištění, jen pokud to jiný zákon připouští. Proto požadujeme vložit 
do návrhu novely ustanovení obsahující důvody, za kterých může pojistitel 
pojistnou smlouvu vypovědět či od ní odstoupit. Do účinnosti OZ pojistitel 
toto právo v případě tohoto pojištění měl a tato praxe se osvědčila. 

Jeden z výpovědních důvodů by měl navazovat na ustanovení § 2805 písm. 
b) OZ a dát pojišťovně možnost výpovědi v případě, že došlo k pojistné 
události. Pojistná událost sama o sobě samozřejmě neznamená, že 
pojišťovna bude mít zájem na výpovědi pojistné smlouvy. Avšak celkové 

Vysvětleno 
Není předmětem zákonné úpravy, aby 
řešila otázky pojištění. 
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zhoršení škodního průběhu a tedy nárůst pojistného rizika může pro 
pojišťovnu znamenat nemožnost takovou míru pojistného rizika nadále nést, 
případně potřebu ji promítnout do ceny pojistného. 

Aby mohla pojišťovna dodržet solventnostní a obezřetnostní požadavky, 
které jsou na ni kladeny evropskou i národní legislativou, musí mít možnost 
hodnotit riziko, a není-li schopna ho v daném případě nést, musí mít 
možnost smluvní vztah ukončit. S nárůstem pojistných limitů a stále vyššími 
nároky na odškodnění přichází čím dál častěji potřeba pojistitele aktivně 
reagovat na tento vývoj, což je mu aktuálně znemožněno. 

Také by měla mít pojišťovna umožněno vypovědět pojištění ke konci 
pojistného období (§ 2807 OZ). Jelikož pojištěný subjekt bude mít informaci 
o výpovědi dostatečně dopředu, má dostatek času na sjednání pojistné 
smlouvy u jiné pojišťovny. 

Rovněž považujeme za žádoucí, aby pojišťovna měla možnost vypovědět 
pojištění v případech uvedených v § 2791 až 2793 OZ ve vazbě na zvýšení 
pojistného rizika, resp. porušení povinnosti oznámit zvýšení pojistného 
rizika. Další možné výpovědní důvody mohou být předmětem diskuze 
předkladatele s ČAP. 

Co se týče zakotvení možnosti odstoupení od smlouvy, požadujeme doplnit 
právo odstoupení pojistitele v případech podle § 2808 OZ, tedy dojde-li k 
porušení povinnosti k pravdivým sdělením. 

Již v současné době můžeme najít obdobné zakotvení práva pojišťovny 
vypovědět pojistnou smlouvu ze specifických důvodů (přičemž výpovědní 
důvody jsou stanovovány s přihlédnutím ke specifikům dané činnosti) např. v 
zákoně č. 159/1999 Sb. o některých podmínkách podnikání a o výkonu 
některých činnosti v oblasti cestovního ruchu nebo v návrhu zákona o 
bezpečnostní činnosti. 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§2 c) Zásadní připomínka 
Text zákona: „stavebním výrobkem s označením CE stavební výrobek, na 
který se vztahuje přímo použitelný předpis, včetně stavebního výrobku 
určeného jako část tohoto stavebního výrobku“, 
Navrhovaná změna: „stavebním výrobkem s označením CE stavební výrobek, 

Akceptováno  
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na který se vztahuje přímo použitelný předpis, včetně stavebního výrobku 
určeného jako část tohoto stavebního výrobku,“ 
Zdůvodnění pokud ETICS obsahu MW, která má označení CE, je ETICS 
automaticky též označen CE? Prověřit význam textu 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 2 e) Doporučující připomínka 

Text zákona: „trvalým zabudováním takové zabudování, při kterém se 
vyjmutím nebo výměnou stavebního výrobku trvale mění vlastnosti stavby, 
přičemž vyjmutí nebo výměna stavebního výrobku je stavební prací“ 

Požadujeme změnit text, aby přesněji definoval problém 

Tuto podmínku nesplní výrobky, které zejména ovlivňují 3 a 4 základní 
požadavek (např. nátěry, impregnace, tmely apod, ale i mnohé požadované 
technické vlastnosti. 

Vysvětleno. 
Definice odpovídá NV č. 163/2002 Sb. a 
nebyly k tomu dosud připomínky. 
 
Doplněno "stavební nebo montážní 
prací". 
 
 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§2 odst. 
a) 

Doporučující připomínka 
Text zákona: „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)“ 
Navržená  změna: „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 technický požadavek na stavby“ 
Stavby nemusí a nemohou splňovat požadavky na výrobky, ale musí splňovat 
požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů a dalších 
zákonů. 

Vysvětleno. 
Vazba na § 156 odst. 1 SZ, který odkazuje 
na základní požadavky na stavby podle 
CPR. 
Definice SV s CE odkazuje na základní 
požadavky na stavby. Z tohoto důvodu i 
definice stanoveného SV musí odkazovat 
na základní požadavky na stavby. 
 
 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 2 odst. 
2 e) 

Doporučující připomínka 
Text zákona: „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“ 

Navržená změna: „typem stanoveného stavebního výrobku soubor 
reprezentativních úrovní nebo tříd vlastností stanoveného stavebního 
výrobku vyrobeného za použití dané kombinace surovin nebo jiných prvků 

Akceptováno částečně. 
 
„e) 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,“. 
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daným výrobním postupem pro zcela stejné určení a použití 

Rozhodující je jaké určení uvede výrobce 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 2 odst. 
2 písm. 
B) 

Doporučující připomínka 

Text zákona: „ b) vlastnostmi vlastnosti vztahující se k základním 
požadavkům na stavby vyjádřené zejména úrovní, třídou nebo popisem, 

Doporučujeme změnit: „b) vlastnostmi vlastnosti vztahující se k základním 
požadavkům na stavby vyjádřené zejména úrovní, třídou, mezní hodnotou 
nebo popisem, 
Některé vlastnosti nejsou vyjádřeny jen úrovní, třídou ani popisem, nýbrž 
mezní hodnotou (zejména výrobky, na něž se nevztahují Evropské normy).  

Akceptováno částečně 
 
"vlastnostmi vlastnosti vztahující se k základním 
požadavkům na stavby, vyjádřené v CZ prohlášení o 
vlastnostech a prohlášení distributora o vlastnostech 
úrovní, třídou, mezní hodnotou nebo popisem." 

 
 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 3 
Zásadní připomínka 

V České republice lze uvést nebo dodat na trh nebo použít do stavby pouze  

a) stavební výrobek s označením CE, který splňuje podmínky podle přímo 
použitelného předpisu a požadavky pro použití podle vyhlášky o 
vlastnostech stavebních výrobků, pokud byly vyhláškou stanoveny, 

b) stanovený stavební výrobek, který splňuje podmínky podle tohoto 
zákona. 

dodání nebo použití upravit text předpisu 
vysvětlení:  
Kromě dodávky a použití opomenut návrh výrobku do stavby 
Dále musí existovat možnost použití nestanovených výrobků, které jsou 
nezbytné pro návrh a pro provedení stavby a které mohou ovlivnit technické 
požadavky na stavby (např. šroub a další spojovací prostředky), pokud tyto 
výrobky nebudou součástí stanoveného seznamu stavebních výrobku dle 
vyhlášky uvedené v § 2 odst. 1 písm.d).  

Akceptováno jinak 
 
„p) systémem řízení výroby zdokumentované, 
nepřetržité řízení výroby prováděné výrobcem v místě 
výroby, zajišťující udržení stálosti vlastností stanoveného 
stavebního výrobku.“. 

Akceptováno jinak. 
§ 3 celý přepracován, v § 3 upraveny 
druhy stavebních výrobků, podmínky 
uvedeny v § 4 a v § 7 takto: 

 
§ 3: 

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.  

 
 

§ 4: 
"(1)  Uvádění a dodávání stavebních výrobků 
s označením CE na trh upravuje přímo použitelný předpis. 
Pokud pro stavební výrobky s označením CE stanoví 
vyhláška o vlastnostech stavebních výrobků požadavky 
pro jejich použití do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo 
použitelného předpisu lze stavební výrobek s označením 
CE uvést nebo dodat na trh v České republice, pokud 
splňuje tyto požadavky.". 
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§ 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 v 
České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o 
vlastnostech a byl označen SCZ. Pokud pro stanovené 
stavební výrobky stanoví vyhláška o vlastnostech 
stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití 
do stavby lze tyto stanovené stavební výrobky uvést 
nebo dodat na trh v České republice, pokud splňují tyto 
požadavky. 
(2) Stanovený stavební výrobek uvedený v 
souladu s právními předpisy na trh v jiném členském 
státě Evropské unie) může být dodán na trh v České 
republice, pokud jeho vlastnosti odpovídají požadavkům 
pro návrh a použití v České republice a bylo pro něj 
vydáno  
a) prohlášení distributora o vlastnostech a byl 
označen SCZ, nebo 
b) prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku. 

 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 5 odst. 
1 

Zásadní připomínka 
Pro stavební výrobky s označením CE může vyhláška o vlastnostech 
stavebních výrobků stanovit podmínky pro jejich použití do stavby podle čl. 8 
odst. 4 přímo použitelného předpisu; v takovém případě lze stavební 
výrobek s označením CE uvést nebo dodat na trh v České republice, pokud 
splňuje tyto podmínky. 
Navržená změna: 
Pro stavební výrobky s označením CE může vyhláška o vlastnostech 
stavebních výrobků stanovit podmínky pro jejich použití do stavby podle čl. 8 
odst. 4 přímo použitelného předpisu; v takovém případě lze stavební 
výrobek s označením CE uvést nebo dodat na trh v České republice, pokud 
po zabudování do stavby splňuje technické požadavky na stavbysplňuje 
tyto podmínky. 
 
 Vyhláškou stanovit vlastnosti pro každé vhodné použití. Taková vyhláška  by 
měla být k dispozici v době nabytí účinnosti zákona o SV 

Akceptováno jinak 
Na základě konsenzu dalších 
připomínkových míst se „podmínky“ 
budou týkat uvádění a dodávání na trh a 
„požadavky“ se budou týkat návrhu a 
použití stavebních výrobků (upraveno v § 
1 písm. a).  
 
Text § 5 odst. 1 upraven takto: 
(1)  Uvádění a dodávání stavebních výrobků s 
označením CE na trh upravuje přímo použitelný předpis. 
Pro stavební výrobky s označením CE může vyhláška o 
vlastnostech stavebních výrobků stanovit požadavky pro 
jejich použití do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo 
použitelného předpisu; v takovém případě lze stavební 
výrobek s označením CE uvést nebo dodat na trh v České 
republice, pokud splňuje tyto požadavky. 
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Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 5 odst. 
2 

Doporučující připomínka 
a soulad překladu prohlášení o vlastnostech, pokynů a bezpečnostních 
informací 

Chybí definice pokynu i v dalších paragrafech návrhu zákona? 

Akceptováno  
Text doplněn do § 8 odst. 3. 
"(3) Výrobce nebo distributor dodává stanovené 
stavební výrobky včetně návodu k užívání, kde je 
uveden podrobný způsob použití výrobku a jeho 
zabudování do stavby a návod na jeho údržbu, včetně 
vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé a 
předpokládaná 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, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, pokyny a bezpečnostní informace poskytovány 
v českém jazyce. Za soulad překladů této dokumentace 
s originální dokumentací odpovídá výrobce, který uvádí, 
případně distributor, který první dodává na trh v České 
republice. Pokyny a bezpečnostní informace mohou být 
uvedeny na obalu nebo mohou být přiloženy k dodávce 
stanoveného stavebního výrobku.". 

 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§  5 odst. 
3 

Doporučující připomínka 
Je-li stanovený stavební výrobek uváděn anebo dodáván na trh v České 
republice, musí být CZ prohlášení o vlastnostech, prohlášení distributora o 
vlastnostech, prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku, 
pokyny výrobce a bezpečnostní informace poskytovány v českém jazyce. … 

Dtto 

Akceptováno  
Viz vypořádání k připomínce k § 5 odst. 2. 
 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 5 odst. 
4 

Doporučující připomínka 
chybí:  

Výrobce resp. distributor zodpovídá též na splnění požadavků Nařízení EU č. 
1907/2006 (REACH) 

bezpečnostní list (BL) nebo i Material Safety Data Sheet (MSDS) dle Nařízení 
EU č. 1907/2006 (REACH) 

Vysvětleno 
V § 5 odst. 4 neexistuje. Vzhledem 
k tomu, že § 5 se vztahuje pouze na 
stavební výrobky s označením CE, vyplývá 
splnění požadavků podle REATCH přímo 
z nařízení č. 305/2011/EU. 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 8 odst. 
3 

Doporučující připomínka 
pokyny výrobce a bezpečnostní informace poskytovány v českém jazyce. 

Doplnit definici bezpečnostní informace.  

Chybí definovat co je to bezpečnostní informace? 

Akceptováno jinak. 
Text upraven takto: 
 
"(3) Výrobce nebo distributor dodává stanovené 
stavební výrobky včetně návodu k užívání, kde je 
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uveden podrobný způsob použití výrobku a jeho 
zabudování do stavby a návod na jeho údržbu, včetně 
vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé a 
předpokládaná 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, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, pokyny a bezpečnostní informace poskytovány 
v českém jazyce. Za soulad překladů této dokumentace 
s originální dokumentací odpovídá výrobce, který uvádí, 
případně distributor, který první dodává na trh v České 
republice. Pokyny a bezpečnostní informace mohou být 
uvedeny na obalu nebo mohou být přiloženy k dodávce 
stanoveného stavebního výrobku." 

 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 8 Doporučující připomínka 
Chybí 4) Výrobce nebo distributor dodává výrobky včetně nezbytných 
dokladů – návodu k užívání, kde je uveden podrobný způsob užití výrobku a i 
jeho zabudování do stavby a návod na údržbu, včetně vlastností, které má 
mít výrobek po dobu obvyklé životnosti a předpokládaná životnost. Pokud 
není součástí obalu pak jako samostatnou text k dodávce výrobku 

Chybí tento požadavek, z hlediska zajištění ochrany zákazníků a spotřebitelů 
je nutný. 

Akceptováno 
Text doplněn do § 8 odst. 3. 
 
"(3) Výrobce nebo distributor dodává stanovené 
stavební výrobky včetně návodu k užívání, kde je 
uveden podrobný způsob použití výrobku a jeho 
zabudování do stavby a návod na jeho údržbu, včetně 
vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé a 
předpokládaná 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, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, pokyny a bezpečnostní informace poskytovány 
v českém jazyce. Za soulad překladů této dokumentace 
s originální dokumentací odpovídá výrobce, který uvádí, 
případně distributor, který první dodává na trh v České 
republice. Pokyny a bezpečnostní informace mohou být 
uvedeny na obalu nebo mohou být přiloženy k dodávce 
stanoveného stavebního výrobku." 

 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 8 Doporučující připomínka 
Chybí 5) 

Vysvětleno 
Viz vypořádání k připomínce k § 8. 
 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 9 odst. 
5 

Doporučující připomínka 
Výrobce uchovává CZ prohlášení o vlastnostech po dobu 10 let od uvedení 

Akceptováno jinak. 
Stanovena lhůta 10 let od konce výroby. 
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nebo dodání stanoveného stavebního výrobku na trh 

Výrobce archivuje doklady podle kterých bylo vydáno prohlášení o 
vlastnostech od konce výroby po dobu trvanlivosti staveb, který činí 120 
roků 

Navrhovaných 10 let je v rozporu s požadavkem na životnost jednotlivých 
druhů staveb. 
 Doklady k výrobkům uchovávat po dobu běžné návrhové trvanlivosti stavby, 
tedy 120 roků.  

 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 11 
odst. 2 
písm. d) 
a f) 
 

Doporučující připomínka 
d) jednoznačnou informaci o zamýšleném použití stanoveného 

stavebního výrobku ve stavbě, která musí být v souladu s technickou 
specifikací, která byla pro posuzování stálosti vlastností použita, 

f) jednoznačnou informaci o zamýšleném použití stanoveného 
stavebního výrobku ve stavbě, která musí být v souladu s technickou 
specifikací, která byla pro posuzování stálosti vlastností použita, 

V rozporu CPR – dané rozhodnutím komise, pro CE seznam vlastností není 
Zamýšlené použití musí v návaznosti na CPR určit zákon 

Akceptováno. 

"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,". 

 
 
Neakceptováno. 
Vázáno na základní požadavky na stavby. 
 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 11 
odst. 2 
písm. f) 

Doporučující připomínka 

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

na zamýšlené použití vyjádřené zejména úrovní, třídou nebo popisem; 

pokud jsou vlastnosti stanoveny vyhláškou o vlastnostech stavebních 

výrobků, uvádí se vlastnosti podle vyhlášky, 

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

na zamýšlené použití vyjádřené zejména úrovní, třídou, mezní hodnotou 

nebo popisem; pokud jsou vlastnosti stanoveny vyhláškou o vlastnostech 

stavebních výrobků, uvádí se vlastnosti podle vyhlášky, 

Výrobce musí deklarovat všechny nezbytné vlastnosti pro navrhování a 

Akceptováno částečně. 
"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.". 
 
 

Pokud vyhláška bude k datu účinnosti 
zákona existovat, nemusí však zahrnovat 
všechny stavební výrobky. Stále však 
budou platit požadavky technických 
specifikací atd. 
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použití vč. návaznosti na § 9. 

Vyhláška o vlastnostech výrobků nemusí existovat v době nabytí účinnosti 

tohoto zákona.  

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 35 Zásadní připomínka 
§ 35 Pro stavbu mohou být navrženy a použity pouze takové stavební 
výrobky, které odpovídají požadavkům stanoveným v § 156 odst. 1 
stavebního zákona a byly uvedeny nebo dodány na trh v souladu s tímto 
zákonem. 
Navržená změna:  
§ 35 Pro stavbu mohou být navrženy a použity pouze takové stavební 
výrobky, které odpovídají požadavkům stanoveným v § 156 odst. 1 
stavebního zákona a stavba s takovými výrobky bude splňovat všechny 
požadované technické vlastnosti a byly uvedeny nebo dodány na trh v 
souladu s tímto zákonem. 
§ 156 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. neobsahuje nezbytné technické 
vlastnosti 

Vysvětleno.  
Upraveno dle MMR. 
 
"§ 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." 

 
 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 36 
odst. 1 

Doporučující připomínka 

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

splňují požadavky stanovené v § 156 odst. 2 stavebního zákona, pokud 

vlastnosti vyjádřené zejména třídou, úrovní nebo popisem uváděné 

výrobcem v prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech, nebo 

distributorem v prohlášení distributora o vlastnostech nebo v prohlášení 

distributora o stanoveném stavebním výrobku 

Stavební výrobky, které mají být navrženy a použity do stavby, splňují 
požadavky stanovené v § 156 odst. 2 stavebního zákona, pokud vlastnosti 
vyjádřené zejména třídou, úrovní, mezní hodnotou nebo popisem uváděné 
výrobcem v prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech, nebo 
distributorem v prohlášení distributora o vlastnostech nebo v prohlášení 

Vysvětleno. 
Konsenzuální upravený text po dohodě 
dalších připomínkových míst: 
 

""§ 36 
(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 seznam vlastností stavebních výrobků 
nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb. 
(3) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové 
stavební výrobky s označením CE, které splňují 
požadavky jiných právních předpisů10) a 
harmonizovaných technických specifikací podle kapitoly 
IV přímo použitelného předpisu, a mají s ohledem na 
zamýšlené použití deklarovány všechny vlastnosti v 
souladu s vyhláškou o seznamu vlastností stavebních 
výrobků, pokud byly vyhláškou stanoveny a splňují 
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distributora o stanoveném stavebním výrobku  
Vysvětlení: 
Stavby nemusí a nemohou splňovat požadavky na výrobky, ale musí splňovat 
požadavky zákona č. 183/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů a dalších 
zákonů. 

Vlastnosti musí být v souladu s požadavky § 156, odst .2  a dalších právních 

předpisů 

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 předpisů 10) a technických specifikací 
podle § 15, a mají s ohledem na určené použití 
deklarovány všechny vlastnosti, 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 k požadavkům stavebníka. Pokud není 
dokumentace v příslušných podrobnostech zpracována, 
stanoví vlastnosti stavebních výrobků zhotovitel stavby s 
přihlédnutím k požadavkům stavebníka.  
 (6) Pokud harmonizované technické specifikace7) nebo 
technické specifikace dodávat na trh stavební výrobek 
s vlastnostmi ve více úrovních nebo třídách nebo ve více 
mezních hodnotách tyto úrovně nebo třídy nebo mezní 
hodnoty nejsou pro použití stavebního výrobku podle 
tohoto zákona vymezeny, stanoví je projektant11) 
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. 
 (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.". 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 36 Zásadní připomínka 
§ 36 odst. 1 Stavební výrobky, které mají být navrženy a použity do stavby, 
splňují požadavky stanovené v § 156 odst. 2 stavebního zákona, pokud 
vlastnosti vyjádřené zejména třídou, úrovní nebo popisem uváděné výrobcem 
v prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech, nebo distributorem 
v prohlášení distributora o vlastnostech nebo v prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku 
a) odpovídají požadavkům pro zamýšlené použití ve stavbě, 
b) splňují požadavky právních předpisů ), harmonizovaných technických 

Vysvětleno 
Viz vypořádání k připomínce k § 36 odst. 
1. 
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specifikací9) nebo technických specifikací, pokud zahrnují požadavky na 
stavební výrobky. 
Stavební výrobky, které mají být navrženy a použity do stavby, splňují 
požadavky stanovené v § 156 odst. 2 stavebního zákona, pokud vlastnosti 
vyjádřené zejména třídou, úrovní nebo popisem uváděné výrobcem v 
prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech, nebo distributorem v 
prohlášení distributora o vlastnostech nebo v prohlášení distributora o 
stanoveném stavebním výrobku 
a) odpovídají požadavkům pro zamýšlené použití ve stavbě, 
b) splňují požadavky právních předpisů ), harmonizovaných technických 
specifikací9) nebo technických specifikací, pokud zahrnují požadavky na 
stavební výrobky. 
 
Kdo ověří vlastnosti, pokud nebudou ověřovány výrobci a autorizovanými 
osobami? 
Požadavek § 36 odst. 1 nerespektuje požadavky mnoha platných předpisů, 
zejména: 
Nerespektuje politiku jakosti pozemních komunikací MD ČR a obecné 
požadavky na doložení výsledků dalších požadovaných zkoušek a jejich 
hodnocení dle TKP, ČSN, TP, resp. ŘSD. 
Nerespektuje politiku jakosti staveb státních drah, kterou řeší Správa 
železniční dopravní cesty. 
Neřeší specifické požadavky pro výrobky pro stavby jaderných zařízení, 
staveb a jejich částí dle zákona č. 263/2016 a prováděcích předpisů, zejména 
vyhlášek SÚJB. 
Neřeší specifické požadavky na výrobky pro stavby obrany státu řešící 
Ministerstvo obrany 
Neřeší specifické požadavky pro výrobky pro stavby k plnění úkolů 
Ministerstva spravedlnosti 
Neřeší specifické požadavky na výrobky pro stavby k účelům těžby, 
zpracování, transportu a ukládání radioaktivních surovin a odpadů 
Neřeší specifické požadavky na výrobky pro stavby podzemní výše 
neuvedené 
Neřeší specifické požadavky na stavby – vodní díla 
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neřeší specifické požadavky na stavby dle zákona č. 274/2001 Sb., o 
vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 36 
odst. 5 

Doporučující připomínka 
5) ministerstvo může zpřístupnit na internetu doplňující informace 
v návaznosti na odstavce 1 až 4, zejména konkrétní třídy, úrovně a popis 
vlastností stavebních výrobků. 
5) ministerstvo může zpřístupnit na internetu doplňující informace 
v návaznosti na odstavce 1 až 4, zejména konkrétní třídy, úrovně a popis 
vlastností stavebních výrobků. 
Jaká je závaznost doplňujících informací ? 
Zrušit  

Vysvětleno 
Viz vypořádání k připomínce k § 36 odst. 
1. 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 36 
odst. 3 

Doporučující připomínka 
Pokud nejsou tyto vlastnosti stavebního výrobku podle odstavce 1 písm. a) 
nebo b) stanoveny, stanoví je projektant nebo zhotovitel. 

Pokud nejsou tyto vlastnosti stavebního výrobku podle odstavce 1 písm. a) 
nebo b) stanoveny, stanoví je projektant nebo zhotovitel. 

Nadbytečný text , navrhujeme zrušit 

Vysvětleno 
Viz vypořádání k připomínce k § 36 odst. 
1. 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

odkaz 10 Doporučující připomínka 
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. 
1) Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů 

Doplnit předpisy 268/2009, nařízení 11/2016 hlmP, atom zákon, z veř. 
Zdraví, REATCH 

Akceptováno částečně. 
Poznámka doplněna o vyhlášku č. 
268/2009 Sb., vyhlášku  č. 398/2009 Sb. a 
vyhlášku č. 23/2008 Sb. 
 
 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 36 
odst. 3 

Zásadní připomínka 
Pokud nejsou tyto vlastnosti stavebního výrobku podle odstavce 1 písm. a) 
nebo b) stanoveny, stanoví je projektant nebo zhotovitel. 
Pokud nejsou tyto vlastnosti stavebního výrobku podle odstavce 1 písm. a) 
nebo b) stanoveny, stanoví je projektant nebo zhotovitel. 

Vysvětleno 
Viz vypořádání k připomínce k § 36 odst. 
1. 
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Závažná připomínka 
Jak ověřovat vlastnosti při navrhování a užití výrobu do stavby, pokud tyto 
vlastnosti nebude nikdo deklarovat? 
Tento požadavek je nad síly autorizovaných osob – projektanta, autorského 
dozoru, stavbyvedoucího a technického dozoru 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 36 
odst. 5 

Doporučující připomínka 
Ministerstvo může zpřístupnit na internetu doplňující informace v návaznosti 
na odstavce 1 až 4, zejména konkrétní třídy, úrovně a popis vlastností 
stavebních výrobků  
Jak bude takový požadavek vymahatelný? 

Vysvětleno 
Viz vypořádání k připomínce k § 36 odst. 
1. 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 36 
odst. 6 
 

Doporučující připomínka 
Povinnosti osob při použití stavebních výrobků do stavby upravuje jiný 
právní předpis 

Povinnosti osob při použití stavebních výrobků do stavby upravuje jiný 
právní předpis 

Platí obecně, odstranit odstavec 

Vysvětleno 
Viz vypořádání k připomínce k § 36 odst. 
1. 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 37 
odst. 3 
písm. a) 

Doporučující připomínka 
uložit kontrolovaným osobám, aby ve stanovené lhůtě odstranily zjištěné 
nedostatky, jejich příčiny a škodlivé následky, nebo aby k jejich odstranění 
neprodleně provedly nezbytná opatření k nápravě, 
hradí náklady na provedení zkoušky nebo rozboru výrobce nebo distributor 
Zhotovitel stavby nebo stavebník není schopen řešit natož zodpovídat za 
vlastnosti zakoupených výrobků. 
 

Akceptováno 
 
Text doplněn do § 38 odst. 5: 
"(5) Pokud bylo zkouškou nebo rozborem prokázáno, že 
stavební výrobek nesplňuje vlastnosti pro použití do 
staveb, uloží orgán dozoru kontrolované osobě 
odstranění těchto stavebních výrobků; náklady na 
provedení zkoušky nebo rozboru hradí kontrolovaná 
osoba, pokud nesplnění těchto požadavků způsobila 
nevhodným skladováním nebo použitím. V opačném 
případě hradí náklady na provedení zkoušky nebo 
rozboru výrobce, dovozce, distributor nebo 
zplnomocněný zástupce." 
 

 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

§ 38 
odst. 3 

Doporučující připomínka 
Prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech, prohlášení 
distributora o vlastnostech, prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
výrobku, bezpečnostní informace a pokyny ke všem stavebním výrobkům, 

Akceptováno jinak. 
Text odst. 3 upraven:  
"(3)  Prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o 
vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech, 
prohlášení distributora o stanoveném stavebním 
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jež jsou na staveništi nebo ve skladovacích prostorách umístěny, nebo mají 
být bezprostředně použity 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 na 
staveništi nebo ve skladovacích prostorách. 
Nelze požadovat, aby veškeré doklady existovaly na stavbě, je riziko jejich 
krádeže nebo poškození. Navrhujeme zrušit! 

výrobku, bezpečnostní informace a pokyny ke všem 
stavebním výrobkům, jež jsou na staveništi nebo ve 
skladovacích prostorách určených pro stavbu umístěny, 
nebo mají být bezprostředně použity 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.". 
 
 

Centrum 
pasivního 
domu, z. s. 

obecná Doporučující připomínka 
Domníváme se, že se předkladatel nezabýval otázkou realizovatelnosti 
navrhovaných opatření, protože splnění řady povinností, ukládaných 
předloženým materiálem, není možné z technických důvodů uskutečnit 
v průběhu výstavby, včetně etapy přípravy stavby. 
Týká se to především § 36, podle jehož odst. 1 se požaduje splnění podmínek 
vstupu stavebního výrobku na trh, nereflektuje se potřebná součinnost 
výrobců či distributorů při stanovení návrhových hodnot, jejichž 
potřebnost předkladatel vnímá, neboť situaci pro výrobce a distributory 
zjednodušuje návrhem naplno přenést povinnost jejich stanovení na 
projektanta či zhotovitele (v § 36, odst. 3 a 4). 
Potřebnost součinnosti výrobců je dána jak jejich zodpovědností za 
vlastnosti výrobků v podmínkách jejich zabudování do staveb (včetně 
vymezení podmínek vhodného a nevhodného použití stavebních výrobků ve 
stavbách z pohledu jejich výrobce, jakož i správného vymezení zamýšleného 
použití výrobků ve stavbách), tak v potřebě jednotnosti stanovení 
návrhových hodnot vlastností konkrétního výrobku pro jeho použití ve 
stavbách v rámci celé ČR. 
Podmínky pro toto sjednocení vyžaduje i návrhové prostředí BIM, které 
mimo jiné jako návrhový nástroj musí pracovat s návrhovými hodnotami 
vlastností výrobků. Jednotný způsob uvádění návrhových hodnot vlastností 
stavebních výrobků by měl být uplatněn především v rámci národní 
knihovny BIM. 
Zodpovědnost projektanta je tyto návrhové hodnoty vlastností výrobků 
kvalifikovaně využívat při dimenzování a konstruování staveb, popř. 
spolupracovat s výrobci při upřesňování podmínek konkrétního 
použití výrobku ve stavbě. 

Vysvětleno. 
Ustanovení § 36 včetně odst. 3 a 4, 
upravené na základě konsenzu dalších 
připomínkových míst, umožňuje 
reflektovat potřeby z hlediska 
navrhování: 
 

"§ 36 
(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 seznam vlastností stavebních výrobků 
nezbytných pro jejich návrh a použití do staveb. 
(3) Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové 
stavební výrobky s označením CE, které splňují 
požadavky jiných právních předpisů10) a 
harmonizovaných technických specifikací podle kapitoly 
IV přímo použitelného předpisu, a mají s ohledem na 
zamýšlené použití deklarovány všechny vlastnosti 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 předpisů 10) a technických specifikací 
podle § 15, a mají s ohledem na určené použití 
deklarovány všechny vlastnosti, 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. 
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(5) Pokud nejsou vlastnosti stavebního výrobku 
vyhláškou o seznamu vlastností stavebních výrobků 
stanoveny, stanoví je projektant v příslušné dokumentaci 
s přihlédnutím k požadavkům stavebníka. Pokud není 
dokumentace v příslušných podrobnostech zpracována, 
stanoví vlastnosti stavebních výrobků zhotovitel stavby s 
přihlédnutím k požadavkům stavebníka.  
 (6) Pokud harmonizované technické specifikace7) nebo 
technické specifikace dodávat na trh stavební výrobek 
s vlastnostmi ve více úrovních nebo třídách nebo ve více 
mezních hodnotách tyto úrovně nebo třídy nebo mezní 
hodnoty nejsou pro použití stavebního výrobku podle 
tohoto zákona vymezeny, stanoví je projektant11) 
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. 
 (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.". 

 

 
 
V Praze 27. listopadu 2020 
 
 
Vypracoval: 
 Podpis: 
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X. 

 

Srovnání návrhu zákona po vypořádání připomínkového řízení a po notifikaci Evropské komisi 
 

Text dotčených ustanovení návrhu zákona po vypořádání připomínkového 

řízení 

Text dotčených ustanovení návrhu zákona po notifikaci Evropské komisi 

§ 1 

Předmět úpravy 

Tento zákon upravuje 

a) podmínky pro uvádění a dodávání stanovených stavebních výrobků na trh 

v České republice, podmínky pro uvádění a dodávání stavebních výrobků 

s označením CE na trh v České republice, pokud nejsou upraveny přímo 

použitelným předpisem Evropské unie stanovujícím harmonizované podmínky 

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

b) požadavky pro návrh a použití stanovených stavebních výrobků a 

stavebních výrobků s označením CE do staveb v České republice, 

c) práva a povinnosti hospodářských subjektů uvádějících nebo dodávajících 

stanovené stavební výrobky a stavební výrobky s označením CE na trh v České 

republice, pokud nejsou upraveny přímo použitelným předpisem, 

d) výkon státní správy v souvislosti s uváděním a dodáváním stanovených 

stavebních výrobků a stavebních výrobků s označením CE na trh v České 

republice, včetně dozoru nad plněním povinností stanovených tímto zákonem a 

přímo použitelným předpisem a ukládání sankcí za porušení těchto povinností. 

------- 
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. 

§ 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. 

--- 
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. 

§ 4 

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

upravuje přímo použitelný předpis. Pokud pro stavební výrobky s označením CE 

stanoví vyhláška o seznamu vlastností stavebních výrobků požadavky pro jejich 

návrh a použití do stavby podle čl. 8 odst. 4 přímo použitelného předpisu, lze 

stavební výrobek s označením CE uvést nebo dodat na trh v České republice, 

pokud splňuje tyto požadavky. 

§ 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. 

--- 
3) Čl. 7 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 
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(2)  Odkazuje-li přímo použitelný předpis3) na jazyk určený nebo 

požadovaný členským státem, je tímto jazykem v České republice český jazyk. 

(3)  Za soulad překladu prohlášení o vlastnostech, pokynů a 

bezpečnostních informací s originální dokumentací odpovídá výrobce nebo 

dovozce, který uvádí, případně distributor, který dodává stavební výrobek s 

označením CE na trh v České republice.  

CELEX 32011R0305 

----- 
3) Čl. 7 odst. 4 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 

§ 5 

Subjekty pro technické posuzování stavebních výrobků s označením CE 

(1)  Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „Ministerstvo“) může 

pověřit právnickou osobu na základě její žádosti výkonem činností subjektu pro 

technické posuzování4), pokud splňuje požadavky stanovené přímo použitelným 

předpisem. Ministerstvo pověří tolik právnických osob a v takovém rozsahu 

skupin výrobků, aby byla zajištěna potřebná kapacita pro zpracování evropských 

technických posouzení. 

(2)  Ministerstvo kontroluje, 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 jeho pověření k výkonu činností subjektu 

pro technické posuzování. 

(3)  Ministerstvo v souladu s přímo použitelným předpisem oznamuje 

Evropské komisi a členským státům Evropské unie název a sídlo pověřeného 

subjektu pro technické posuzování a skupiny výrobků, pro které byl subjekt pro 

technické posuzování pověřen, každou změnu těchto údajů, jakož i zrušení 

pověření. Ministerstvo dále informuje Evropskou komisi o vnitrostátním postupu 

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

způsobilosti a o veškerých změnách těchto informací. 

CELEX 32011R0305 

--- 
4) Čl. 29 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011. 

§ 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. 

CELEX 32011R0305 

 § 6 

Oznámené subjekty 

(1) Pro proces oznamování subjektů oprávněných provádět činnosti 

oznámeného subjektu při posuzování stálosti vlastností stavebních výrobků s 

označením CE, práva a povinnosti těchto subjektů, jejich kontrolu a sankce za 

porušení jejich povinností, a postup při pozastavení, omezení nebo odvolání 

§ 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 
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oznámení, včetně informačních povinností souvisejících s oznamováním, platí 

obdobně zákon o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na 

trh5). 

(2) Oznamování subjektů oprávněných provádět činnosti oznámeného 

subjektu provádí Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 

zkušebnictví (dále jen „Úřad“).  

CELEX 32011R0305 

--- 
5) Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění 

pozdějších předpisů. 

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. 

§ 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 v České republice, bylo pro něj vydáno CZ prohlášení o vlastnostech a 

byl označen SCZ. Pokud pro stanovené stavební výrobky stanoví vyhláška o 

seznamu vlastností stavebních výrobků požadavky pro jejich návrh a použití do 

staveb, lze tyto stanovené stavební výrobky uvést nebo dodat na trh v České 

republice, pokud splňují tyto požadavky. 

(2) Stanovený stavební výrobek uvedený v souladu s právními předpisy 

na trh v jiném členském státě Evropské unie může být dodán na trh v České 

republice, pokud  

a) jeho vlastnosti odpovídají požadavkům pro návrh a použití v České 

republice a bylo pro něj vydáno prohlášení distributora o vlastnostech a byl 

označen SCZ, nebo 

b) bylo pro něj vydáno prohlášení distributora o stanoveném stavebním 

výrobku. 

 (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 a návod na jeho údržbu, včetně 

vlastností, které má mít výrobek po dobu obvyklé a předpokládaná 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, prohlášení distributora o stanoveném stavebním 

výrobku, 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 na trh v České 

republice. Pokyny a bezpečnostní informace musí být uvedeny na obalu nebo 

přiloženy k dodávce stanoveného stavebního výrobku.  

§ 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) 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. 
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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.  

§ 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 zajistí distributor, aby ke stanovenému stavebnímu 

výrobku bylo přiloženo 

a) CZ prohlášení o vlastnostech vydané výrobcem a připojeno označení SCZ, 

b) prohlášení distributora o vlastnostech, pokud odpovídají vlastnosti 

požadavkům pro návrh a použití a bylo připojeno označení SCZ; prohlášení 

distributora o vlastnostech obsahuje následující informace v českém jazyce: 

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, 

7. identifikaci právního předpisu členského státu Evropské unie a 

prohlášení, že byl stanovený stavební výrobek uveden na trh v souladu 

s tímto právním předpisem, nebo 

c) prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku, pokud 

neodpovídají vlastnosti požadavkům pro návrh a použití; prohlášení distributora 

obsahuje následující informace v českém jazyce: 

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, 

§ 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, 

7. identifikaci právního předpisu členského státu Evropské unie 

a prohlášení, že byl stanovený stavební výrobek uveden na trh v souladu 

s tímto právním předpisem. 
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2. údaje o distributorovi, a to jeho jméno, adresu nebo 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, které mají vztah k základním požadavkům na stavby 

s ohledem na určené použití vyjádřené zejména úrovní, třídou nebo 

popisem, 

6. bezpečnostní informace a pokyny, 

7. informace o subjektu, který provedl posouzení vlastností, 

8.  identifikaci právního předpisu členského státu Evropské unie a 

prohlášení, že byl stanovený stavební výrobek uveden na trh v souladu 

s tímto právními předpisem. 

(2) Vypracováním prohlášení distributora o vlastnostech nebo 

prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku odpovídá distributor za 

shodu vlastností stanoveného stavebního výrobku s vlastnostmi uvedenými v 

prohlášeních. 

(3) Distributor je povinen v prohlášení distributora o vlastnostech nebo 

prohlášení distributora o stanoveném stavebním výrobku 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 nebo prohlášení distributora o 

stanoveném stavebním výrobku připojit i další bezpečnostní informace7).  

(4) 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 prohlášením distributora o stanoveném 

stavebním výrobku 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 

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

Ministerstvo. 

(5) 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 nebo s prohlášením 

distributora o stanoveném stavebním výrobku, 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. 

(6) Prohlášení distributora o vlastnostech nebo prohlášení distributora o 

stanoveném stavebním výrobku může být zpřístupněno zveřejněním na internetu. 

Pravidla pro zveřejňování prohlášení distributora o vlastnostech a prohlášení 

distributora o stanoveném stavebním výrobku na internetu stanoví vyhláška o 

skupinách stanovených stavebních výrobků. Distributor uchovává kopii CZ 

prohlášení o vlastnostech, prohlášení distributora o vlastnostech, prohlášení 

distributora o stanoveném stavebním výrobku a technickou dokumentaci po dobu 

10 let pro potřeby orgánů dozoru. 

(7) Vzor prohlášení distributora o vlastnostech a vzor prohlášení 

distributora o stanoveném stavebním výrobku zveřejní Ministerstvo na svých 

internetových stránkách. 

§ 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. 

 

§ 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 seznam 

vlastností stavebních výrobků nezbytných pro jejich návrh a použití 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. 

 

§ 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, 
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(3)  Pro stavbu mohou být navrženy a použity takové stavební výrobky 

s označením CE, které splňují požadavky jiných právních předpisů10) a 

harmonizovaných technických specifikací podle kapitoly IV přímo použitelného 

předpisu, a mají s ohledem na zamýšlené použití deklarovány všechny vlastnosti 

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 předpisů10) a technických 

specifikací podle § 15, a mají s ohledem na určené použití deklarovány všechny 

vlastnosti, 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 ohledem na požadavky stavebníka. Pokud není dokumentace v 

příslušných podrobnostech zpracována, stanoví vlastnosti stavebních výrobků 

zhotovitel stavby s ohledem na požadavky stavebníka.  

(6) Pokud harmonizované technické specifikace7) nebo technické 

specifikace umožňují dodávat na trh stavební výrobek s vlastnostmi ve více 

úrovních nebo třídách nebo ve více mezních hodnotách tyto úrovně nebo třídy 

nebo mezní hodnoty nejsou pro použití stavebního výrobku podle tohoto zákona 

vymezeny, stanoví je projektant11) v příslušné dokumentaci s ohledem na 

požadavky stavebníka. Pokud není dokumentace v příslušných podrobnostech 

zpracována, stanoví úrovně nebo třídy vlastností nebo mezní hodnoty a popis 

vlastností stavebních výrobků zhotovitel stavby s ohledem na požadavky 

stavebníka. 

(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. 
--- 

10) 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. 

11) § 22 odst. 4 stavebního zákona. 

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 k požadavkům 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. 

(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. 

--- 
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 
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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. 

§ 37 

Dozor nad stavebními výrobky 

(1) Dozor nad tím, zda stanovené stavební výrobky jsou uváděny a 

dodávány na trh v souladu s požadavky stanovenými tímto zákonem, zda 

stavební výrobky s označením CE jsou uváděny a dodávány na trh v souladu s 

přímo použitelným předpisem, zda hospodářské subjekty plní své povinnosti 

stanovené tímto zákonem a přímo použitelným předpisem, zda stavební výrobky 

jsou opatřovány označením CE podle přímo použitelného předpisu nebo 

označením SCZ podle tohoto zákona oprávněně, a dozor nad stavebními výrobky 

přímo dodávanými na staveniště12) a do skladovacích prostor určených pro stavbu 

provádí orgán dozoru.  

(2) Orgán dozoru vykonává též působnost vnitrostátního orgánu podle 

přímo použitelného předpisu. 

(3) 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; pokud bylo zkouškou nebo rozborem zjištěno, že 

stavební výrobek nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného 

předpisu, hradí náklady na provedení zkoušky nebo rozboru kontrolovaná osoba, 

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 

osoby, které by mohly být vystaveny nebezpečí plynoucímu ze stavebního 

výrobku. 

(4) Orgán dozoru může, má-li důvodné pochybnosti, že stavební 

výrobek s označením CE nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným 

předpisem, požadovat od příslušného oznámeného subjektu informace a 

dokumenty, týkající se posuzování stálosti vlastností tohoto výrobku, včetně 

osvědčení, technické dokumentace a protokolů o zkouškách. Pokud orgán dozoru 

zjistí, že stavební výrobek s označením CE nesplňuje požadavky podle přímo 

použitelného předpisu, informuje o tom oznámený subjekt, který se podílel na 

posuzování stálosti vlastností tohoto výrobku. 

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 

osoby, 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 

--- 
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(5) Orgán dozoru může, má-li důvodné pochybnosti, že stanovený 

stavební výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem, požadovat od 

autorizované osoby informace a dokumenty, týkající se posuzování stálosti 

vlastností tohoto stavebního výrobku, včetně certifikátu, technické dokumentace 

a protokolů o zkouškách. Kromě toho může dát orgán dozoru autorizované osobě 

podnět, aby přezkoumala vydaný certifikát. V případě, že se prokáže, že 

stanovený stavební výrobek nesplňuje požadavky stanovené tímto zákonem, 

orgán dozoru oznámí tuto skutečnost příslušné autorizované osobě; zároveň jí 

může uložit, aby odebrala certifikát. 

(6) Hospodářský subjekt je povinen na požádání orgánu dozoru 

identifikovat všechny hospodářské subjekty, které mu dodaly stavební výrobek, 

nebo kterým dodal stavební výrobek za posledních 10 let. 

CELEX 32008R0765 

CELEX 32011R0305 

--- 
12) § 3 odst. 3 stavebního zákona, ve znění zákona č. 225/2017 Sb. 

 

§ 38 

Zvláštní ustanovení o dozoru nad stavebními výrobky na staveništi a ve 

skladovacích prostorách určených pro stavbu 

(1) Orgán dozoru provádí dozor na staveništi, s výjimkou 

zabudovaných stavebních výrobků, a ve skladovacích prostorách určených pro 

stavbu samostatně nebo během kontrolní prohlídky stavby 

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 podle § 

39. 

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

distributora o vlastnostech, prohlášení distributora o stanoveném stavebním 

výrobku, bezpečnostní informace a pokyny ke všem stavebním výrobkům, jež 

jsou na staveništi nebo ve skladovacích prostorách určených pro stavbu 

umístěny, nebo mají být bezprostředně použity 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. 

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. 

 

§ 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 

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 přijetím 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 
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(4) Kontrolovanou osobou pro dozor nad stavebními výrobky na staveništi 

a ve skladovacích prostorách určených pro stavbu je zhotovitel stavby. 

(5) Pokud bylo zkouškou nebo rozborem prokázáno, že stavební výrobek 

nesplňuje vlastnosti pro použití do staveb, uloží orgán dozoru kontrolované 

osobě odstranění těchto stavebních výrobků; náklady na provedení zkoušky nebo 

rozboru hradí kontrolovaná osoba, pokud nesplnění těchto požadavků způsobila 

nevhodným skladováním nebo použitím. V opačném případě hradí náklady na 

provedení zkoušky nebo rozboru výrobce, dovozce, distributor nebo 

zplnomocněný zástupce. 

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

být vystaveny nebezpečí plynoucímu ze stavebního výrobku, uloží orgán dozoru 

kontrolované osobě pouze ve vztahu k osobám, které by mohly být vystaveny 

nebezpečí v souvislosti s konkrétní kontrolovanou stavbou. 

 

§ 39 

Ochranná opatření 

(1) Pokud orgán dozoru má důvodné podezření, že stavební výrobek 

nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu, zakáže 

uvádění na trh nebo distribuci stavebního výrobku nebo jeho série po dobu 

potřebnou k provedení kontroly. Orgán dozoru oznámí uložení opatření ústně 

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 (dále jen "zúčastněná osoba") a neprodleně o něm 

učiní písemný záznam. Nesouhlasí-li kontrolovaná osoba s uložením nebo 

uloženým opatřením, může proti záměru jeho uložení nebo 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. 

(2) Pokud orgán dozoru zjistí, že stavební výrobek  

a)  nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu 

nebo se jedná o výrobek, který je neoprávněně opatřen označením CE nebo 

označením SCZ, rozhodne o zákazu uvádění na trh nebo distribuci takovéhoto 

výrobku; pokud pominou důvody pro uložení zákazu, orgán dozoru rozhodne o 

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 stavbu, uloží orgán 

dozoru kontrolované osobě pouze ve vztahu k osobám, které by mohly být 

vystaveny nebezpečí v souvislosti s konkrétní kontrolovanou stavbou. 

--- 
12) Čl. 3 odst. 20 nařízení (EU) 2019/1020.  

 

§ 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 riziko13), předá tyto informace bez zbytečného odkladu orgánům dozoru 

k dalšímu postupu. 
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jeho změně nebo zrušení; odvolání proti rozhodnutí podle věty první nemá 

odkladný účinek, nebo 

b)  jeho série představuje ohrožení oprávněného zájmu, orgán dozoru 

rozhodne o stažení stavebního výrobku nebo jeho série z trhu nebo z oběhu; orgán 

dozoru může současně, pokud je to nutné, nařídit zničení stavebního výrobku 

nebo jeho série nebo nařídit jinou formu znehodnocení; odvolání proti rozhodnutí 

podle věty první nemá odkladný účinek. 

(3)  Pokud orgán dozoru po provedení rozborů nebo po zjišťování 

prokáže, že stavební výrobek, který splňuje stanovené požadavky nebo 

požadavky přímo použitelného předpisu, přesto představuje riziko, uloží 

příslušnému hospodářskému subjektu, aby přijal všechna vhodná opatření a ve 

lhůtě přiměřené povaze rizika zajistil, aby dotčený stavební výrobek, pokud byl 

uveden na trh, toto riziko dále nepředstavoval, nebo aby stavební výrobek stáhl 

z trhu nebo z oběhu. Odvolání proti tomuto rozhodnutí nemá odkladný účinek. 

(4)  Pokud orgán dozoru má důvodné podezření, že stavební výrobek 

nebo jeho série nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného 

předpisu, přičemž hrozí bezprostřední škoda na zdraví či jiná závažná škoda, jejíž 

odstranění by později nebylo možné, může ve výjimečných případech zakázat 

použití stavebního výrobku nebo jeho série po dobu potřebnou k provedení 

kontroly. Orgán dozoru oznámí uložení opatření ústně kontrolované osobě nebo 

zúčastněné osobě a neprodleně o něm učiní písemný záznam. Nesouhlasí-li 

kontrolovaná osoba s uloženým opatřením, může proti němu podat námitky, 

které se uvedou v záznamu, nebo je může podat písemně nejpozději do 10 dnů 

ode dne, kdy byla kontrolovaná osoba se záznamem seznámena. Orgán dozoru 

rozhodne o podaných námitkách bezodkladně. Písemné vyhotovení rozhodnutí o 

námitkách se doručí kontrolované osobě. Proti rozhodnutí o námitkách není 

přípustné odvolání. 

(5)  Orgán dozoru může zakázat použití stavebního výrobku nebo jeho 

série a informovat o tom příslušné hospodářské subjekty za účelem zjednání 

nápravy v případě, že se při kontrole prokáže, že stavební výrobek nebo jeho série 

a) nesplňuje požadavky tohoto zákona nebo přímo použitelného předpisu, 

b) neodpovídá prohlášení o vlastnostech, CZ prohlášení o vlastnostech, 

prohlášení distributora o vlastnostech nebo je neoprávněně označen CE nebo 

SCZ, nebo 

c) není doprovázen prohlášením o vlastnostech, CZ prohlášením o 

vlastnostech, prohlášením distributora o vlastnostech. 

(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 výrobků12). 

(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. 

--- 
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. 

 

§ 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 

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.   
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(6) V případě uložení opatření podle odstavce 4 nebo 5 orgán dozoru 

uvede v odůvodnění rozhodnutí vždy též konkrétní důvody pro uložení opatření. 

Pokud pominou důvody pro uložení zákazu podle odstavce 4 a 5, orgán dozoru 

rozhodne o jeho změně nebo zrušení. Odvolání proti rozhodnutí podle věty první 

nemá odkladný účinek. 

(7) Orgán dozoru je povinen oznámit příslušnému stavebnímu úřadu 

výsledky provedené kontroly, pokud při kontrole jsou zjištěny na stavbě stavební 

výrobky nebo jeho série, které mohou ohrozit oprávněný zájem. 

CELEX 32011R0305 

CELEX 32008R0765 

 

§ 40 

Oznamovací povinnost 

(1)  Orgán dozoru je povinen oznámit Ministerstvu přijetí opatření 

týkajícího se stanoveného stavebního výrobku nebo výrobku označeného CE 

nebo jeho série v případech, kdy výrobek představuje vážné riziko9). 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 nebo výrobku označeného CE, 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 ohrožení podle odstavce 1 přesáhne území České republiky, 

Ministerstvo je povinno neprodleně informovat o výskytu takového stanoveného 

stavebního výrobku nebo výrobku označeného CE Evropskou komisi. 

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

opatření vůči stanovenému stavebnímu výrobku nebo výrobku označeného CE 

nebo jeho sérii představujícím vážné riziko9), předá tyto informace bez 

zbytečného odkladu orgánům dozoru k dalšímu postupu. 

(5) K zajištění fungování systému výměny informací podle odstavce 1 

až 4 se obdobně použije jiný právní předpis upravující postupy, obsah a formu 

informace o výskytu nebezpečných nepotravinářských výrobků13). 

--- 

(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. 
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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. 

 

§ 41 

Poskytování informací o stavebních výrobcích s označením CE 

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

nesplňuje požadavky stanovené přímo použitelným předpisem, anebo že tento 

výrobek představuje ohrožení oprávněného zájmu, a nesoulad může ohrozit také 

oprávněné zájmy subjektů v členských státech Evropské unie, informuje o tom 

Evropskou komisi a příslušné orgány členských států Evropské unie. 

(2) Pokud orgán dozoru přijme vůči stavebnímu výrobku s označením 

CE opatření podle § 39 odst. 3 až 5, neprodleně o tom informuje Evropskou 

komisi a příslušné orgány členských států Evropské unie. 

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

přímo použitelný předpis. 

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

orgánu členského státu Evropské unie oznámení o přijetí opatření vůči 

stavebnímu výrobku s označením CE, předá toto oznámení neprodleně 

Ministerstvu. Společně s tímto oznámením poskytne orgán dozoru Ministerstvu 

všechny informace o nesouladu tohoto výrobku s požadavky, stanovenými přímo 

použitelným předpisem, 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. 

CELEX 32011R0305 
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