
Návrh Nařízení Evropského parlamentu a Rady, 
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro

uvádění stavebních výrobků na trh

CPR
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CPD - CPR

Směrnice EU – dokument vydaný k 
implementaci do právních předpisů
členských států EU

Nařízení EP – převezme se překladem do 
úředních jazyků členských států bez 
doplnění a výkladů
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Důvody vypracování CPR

zjednodušení a ujasnění stávajícího 
rámce podle CPD a zvýšení
transparentnosti postupů

zjednodušené postupy sestavování
prohlášení o vlastnostech (prohlášení o 
shodě), aby byla zmírněna finanční zátěž
malých a středních podniků

zavedením hTS odstranění technických 
překážek ve stavebnictví
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Prohlášení o vlastnostech a označení CE

vždy, když existuje hEN, ETA nebo požadavky
příslušného trhu členského státu
dobrovolně i tehdy, když neexistují požadavky
příslušného trhu členského státu na základě EAD 
(evropský dokument pro posuzování) 
členské státy budou považovat prohlášení za 
přesné a spolehlivé
každý členský stát zajistí kontaktní místa, která
budou poskytovat informace o technických a 
právních předpisech na zabudování, sestavování
nebo instalaci konkrétních stavebních výrobků v 
členském státě
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Prohlášení o vlastnostech a označení CE

Na základě hTS nebo specifické technické
dokumentace

Výrobce může nahradit ITT specifickou 
technickou dokumentací, kterou prokáže, že:
lze výrobek považovat za vyhovující bez 
zkoušek nebo výpočtů v souladu s 
podmínkami uvedenými hTS
výrobek je téhož typu, jako jiný výrobek 
podrobený ITT podle hTS (sdílené ITT)
výrobek je složený ze součástí, podrobených 
ITT dodavatelem (kaskádované ITT)
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Prohlášení o vlastnostech a označení CE

Mikropodniky a výrobci individuálně
vyráběných výrobků mohou nahradit 
požadavky hTS vždy specifickou technickou 
dokumentací – snížení jejich zátěže

Individuálně vyráběné výrobky (kusová výroba): 
� neprůmyslový výrobní postup
� zvláštní objednávka výrobku
� jedna konkrétní stavba 
oznámené subjekty mohou provést zkoušky u 

výrobce nebo v soukromé či veřejné
laboratoři
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Povinnosti výrobců

povinnost připojovat a význam označení CE
jsou stanoveny Nařízením EP a Rady (ES) č. 
765/2008, o uvádění výrobků na trh
odpovědnost členských států za bezpečnost, 
ochranu zdraví, má být uznána v ochranné
doložce, která stanoví vhodná ochranná
opatření

pověřený zástupce (zplnomocněný 
zástupce) – povinnosti výrobce kromě
sestavování technické dokumentace
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Povinnosti výrobců

dovozce – zajistí, aby výrobce splnil 
požadavky hTS

distributor – zajistí, aby k výrobku bylo 
připojeno CE a příslušné dokumenty

výrobci musí informovat o kontrolách
výrobku a jejich závěrech distributory

dovozce nebo distributor je považován za 
výrobce, pokud uvádí na trh výrobek pod 
svým jménem
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EAD

aby výrobci a dovozci mohli sestavit 
prohlášení o vlastnostech, na které se 
nevztahuje hEN, je třeba vydat evropský 
dokument pro posuzování - EAD (CUAP) a 
evropské technické posouzení (ETA)

výrobci mohou žádat o EAD i při existenci 
hEN

postupy, na které se nevztahují hEN, by 
měly být zjednodušeny
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EAD

Komise vydává mandát pouze na zpracování
hEN, EAD zpracují subjekty pro technické
posuzování - TAB (schvalovací osoby) - na 
základě rozhodnutí Komise

TAB budou pravidelně hodnoceny TAB z 
jiných členských států (1x za 4 roky)

TAB založí Organizaci subjektů pro technické
posuzování (EOTA) pro koordinované
postupy TAB
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EAD

Navržený postup p ři vydání ETA:

odpovědný TAB (TAB vydávající ETA)  
oznámí EOTA a Komisi obsah žádosti, 
příslušné Rozhodnutí a PPS
odpovědný TAB připraví a uzavře 1. smlouvu
s výrobcem s pracovním programem
do 1. měsíce po uzavření 1. smlouvy dodá
výrobce odpovědnému TAB technickou 
dokumentaci
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EAD

do 1. měsíce po obdržení technické
dokumentace odpovědný TAB připraví a 
uzavře 2. smlouvu  a stanoví pracovní
program
odpovědný TAB zašle pracovní program 
ostatním TAB pro danou oblast - pracovní
skupina (PS), koordinuje odpovědný TAB 
do 2. týdnů zpracuje PS návrh EAD
odpovědný TAB rozešle návrh EAD všem 
TAB (s technickou dokumentací)
do 2 týdnů sdělí všechny TAB odpovědnému 
TAB požadavky vnitrostátních předpisů
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EAD

odpovědný TAB zahrne po konzultaci s PS 
tyto požadavky do EAD
odpovědný TAB zašle návrh EAD Organizaci 
subjektů pro technické posuzování
návrh EAD je oznámen výrobci, který má
týden na odpověď
EOTA přijme EAD jako provizorní dokument a 
zašle jej k vyjádření Komisi a výrobci
připomínky Komise do 15 pracovních dní
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EAD

odpovědný TAB zahájí přípravu na provedení
posouzení a provede posouzení podle 
provizorního EAD
odpovědný TAB vydá ETA
po vydání ETA je případně ještě EAD upraven 
EOTA
konečná verze EAD je přijata EOTA a zaslána
Komisi
Komise zveřejní odkaz v OJ tím se stane EAD 
hTS
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Změny

ZP 7 – Udržitelné využívání přírodních zdrojů
stavba musí být navržena, provedena a zbourána takovým 
způsobem, aby bylo zajištěno udržitelné použití přírodních 
zdrojů

Systémy posouzení shody
1+ = 1+
1 = 2
2+ = 3
3 = 4
4 = 5
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Oznámené subjekty

pokud je prokázání způsobilosti oznámených 
subjektů (NO) založeno na akreditaci, mohou 
posouzení subjektů provádět národní
akreditační orgány
notifikaci uděluje národní notifikační orgán v 
rámci správního řádu
ČIA o.p.s – akreditace zřejmě podle ČSN EN 
45011

projektové týmy ČIA, o.p.s.ke každé směrnici 
na konkrétní postupy 
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Související legislativa

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

Nařízení o akreditaci a dozoru nad trhem 
(P6_TA-PROV(2008)0061 
Nařízení o uplatňování vnitrostátních 
technických pravidel (P6_TA-
PROV(2008)0063)
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Současný stav projednávání

Nedohoda mezi EK, NO a výrobci:
čl. 4 - vyjasnění institutu „STD“
povinnost vydávání „Prohlášení o 
vlastnostech“
zapracování nebezpečných látek
CZ informovala EP o tom, že Rada G7 se 
nemůže shodnout na pozici nejen k čl. 4, 
ale i k dalším oblastem, a proto 
doporučuje další projednávání v rámci 
předsednictví Švédska 
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Děkuji za pozornost

Ing. Jana Čurdová
TZÚS Praha, s.p
Úsek certifikace a osvědčování výrobků


