
ZMĚNY V POSUZOVÁNÍ SHODY STAVEBNÍCH VÝROBKŮ 

VYVOLANÉ NAŘÍZENÍM EP A RADY (EU) č. 305/2011 

O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH ❚ CHANGES IN CONFORMITY 

ASSESSMENT OF CONSTRUCTION PRODUCTS INTRODUCED BY 

CONSTRUCTION PRODUCTS REGULATION No. 305/2011/EU
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Jozef Pobiš

24. dubna 2011 vstoupilo v  platnost Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 

– CPR o stavebních výrobcích. CPR bude plně 

účinné od 1. července 2013 a vychází ze Směr-

nice Rady č. 89/106/EHS, kterou nahradí a  jeho 

cílem je odstranění technických překážek v ob cho-

dování se stavebními výrobky na vnitřním trhu 

evropského ekonomického prostoru. CPR při-

náší řadu terminologických i obsahových změn. 

Změny se týkají jak činnosti výrobců, tak činnosti 

subjektů zúčastňujících se procesů posuzování 

shody. Nařízení je přímo použitelné v  národních 

legislativách členských států EU. V  ČR je při-

pravena ke schválení novela zákona č. 22/1997 

Sb., která byla vypracována za účelem souladu 

zákona s uvedeným nařízením a která stanovuje 

pravidla výkonu státní správy. ❚ Construction 

Products Regulation (CPR) No 305/2011/

EU came into force on 24 April 2011. The full 

legislation relating to manufacturers, importers 

and distributors comes into force on 1 July 2013, 

when the CPD will be replaced. The CPR builds 

upon the CPD and aims to break down technical 

barriers in construction products trade within 

the European Economic Area. CPR introduces 

a number of terminology changes and content 

changes relating to the activities of producers 

and entities participating in the conformity 

assessment process. The Regulation is directly 

applicable in the national legislations of EU 

Member States. The amendment of the Act No. 

22/1997 Coll. is prepared to be approved in the 

Czech Republic. This amendment was prepared 

in order to harmonize the Act with the Regulation 

and also to provide rules for state administration.

Výrobky, které jsou uváděny na trhy ev-

ropských států, musí být bezpečné. 

Za  to odpovídá výrobce, dovozce, po-

případě distributor, tj. osoba, která je 

na trh uvádí. Většina stavebních výrob-

ků jsou výrobky stanovenými a  musí 

před uvedením na trh některé evropské 

země splnit požadavky, které jsou dá-

ny buď předpisy této země, nebo po-

žadavkem Evropské unie (EU), pokud 

se jedná o uvedení výrobku na  trh její-

ho členského státu. Proces prokazování 

souladu s předpisy a technickými speci-

fikacemi se nazývá „posuzování shody“.

Dne 24. dubna 2011 vstoupilo v platnost 

nové Nařízení Evropského parlamen-

tu a Rady č. 305/2011, kterým se sta-

noví harmonizované podmínky pro uvá-

dění stavebních výrobků na  trh (CPR). 

Účinnost CPR nabíhá postupně, plně 

vstoupí v platnost 1. července 2013. 

K  datu 30. června 2013 se v  plném 

rozsahu ruší stávající Směrnice č. 89/ 

106/EHS (CPD, v  ČR implementová-

na nařízením vlády č. 190/2002 Sb.) 

a od 1. července 2013 musí být staveb-

ní výrobky dodávány na  trh v  souladu 

s  požadavky CPR. Protože forma Na-

řízení je přímo účinná v členských stá-

tech EU, bude také v ČR zrušeno stá-

vající nařízení vlády č. 190/2002 Sb. 

a  upraveny související právní předpisy 

tak, aby nekolidovaly s CPR.

Na  výrobky, které nejsou posuzo-

vány v  souladu s  CPD/CPR, se vzta-

huje Nařízení Evropského parlamentu 

a Rady č. 764/2008 ze dne 9. červen-

ce 2008, kterým se stanoví postupy tý-

kající se uplatňování některých vnitro-

státních technických pravidel u výrobků 

uvedených v souladu s právními předpi-

sy na trh v jiném členském státě – u sta-

vebních výrobků se to týká vzájemné-

ho uznávání výrobků bez označení CE.

CPD je nahrazována, aby se zjedno-

dušil a vyjasnil stávající rámec a zvýšila 

transparentnost a  účinnost stávajících 

opatření. Jedním z  důležitých aspek-

tů je skutečnost, že podle CPR se stá-

vá CE označení povinností a výrobce je 

povinen provést posouzení shody a při-

pojit CE označení u stavebních výrobků, 

na které se vztahuje evropská harmoni-

zovaná technická specifikace.

CPR vychází z  CPD a  jeho cílem je 

prolomit technické překážky obchodu 

se stavebními výrobky v  rámci Evrop-

ského hospodářského prostoru (EHP). 

K dosažení tohoto cíle stanoví CPR čty-

ři hlavní prvky:

• systém harmonizovaných technických 

specifikací

• dohodnutý systém posuzování shody 

pro každou skupinu výrobků

• soustavu oznámených subjektů

• označení CE výrobků

Toto jsou prvky, z  kterých vychází 

i CPD, ale v porovnání s CPD se v CPR 

uplatňují jak nové pojmy a postupy, tak 

jiná technická terminologie. 

Pro využití dokumentů posouzení 

shody provedeného v souladu s CPD, 

je důležitý článek 66 CPR: Přechod-

ná ustanovení, který se týká výrob-

ců a dovozců a jednoznačně stanovuje, 

že se nebude provádět nové posouzení 

shody výrobků, které již byly posouzeny 

podle CPD, a že stavební výrobky, kte-

ré byly uvedeny na trh v souladu s CPD 

přede dnem 1. července 2013, se po-

važují za výrobky, které jsou v souladu 

s tímto nařízením – CPR.

V ČR je připravena k schválení nove-

la zákona č. 22/1997 Sb., která byla vy-

pracována za  účelem souladu zákona 

s  uvedeným nařízením. Novela rovněž 

upravuje výkon státní správy v  souvis-

losti s  uváděním a dodáváním staveb-

ních výrobků, vymezených CPR.

Změny: základní požadavky 

na stavby

„Stavby jako celek i jejich jednotlivé čás-

ti musejí vyhovovat zamýšlenému použi-

tí, zejména s přihlédnutím k bezpečnosti 

a ochraně zdraví osob v průběhu celého 

životního cyklu staveb. Po dobu ekono-

micky přiměřené životnosti musí stavby 

při běžné údržbě plnit tyto základní po-

žadavky na stavby.“

Základní požadavky jsou definovány 

v příloze I k CPR. 

• Ve srovnání s CPD je doplněn ZP 4: – 

Bezpečnost a přístupnost při užívání;

• Ve srovnání s CPD se zavádí nový ZP 7 

– Udržitelné využívání přírodních 

zdrojů;

„Stavba musí být navržena, provedena 

a zbourána takovým způsobem, aby by-

lo zajištěno udržitelné využití přírodních 

zdrojů a zejména: 

a) opětovné využití nebo recyklova-

telnost staveb, použitých materiálů 

a částí po zbourání; 

b) životnost staveb; 

c) použití surovin a  druhotných mate-

riálů šetrných k  životnímu prostředí 

při stavbě.“

Pro posuzování udržitelného využití 

zdrojů a dopadů staveb na životní prostře-

dí by se měla používat, jsou-li k dispozici, 

environmentální prohlášení o výrobku.

Pokračování na str. 87
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  THEMES OF THE SYMPOSIUM

Theme 1 – Sustainable Pavements
• Economic aspects (initial and life cycle cost) 
• Surface characteristics 

(skid resistance, smoothness, noise) 
• Environmental assessment 

(LCA, low impact pavements, climate change) 
• Energy efficiency (fuel, lighting, cooling) 
• Recycling 
• Water management (permeable pavements, drainage) 
• Social aspects (safety, accessibility, availability) 
• PPP projects

Theme 2 – Solutions for Urban Areas
• Public spaces 
• Architectural aspects (aesthetics, comfort, 

functionality) 
• Public transport infrastructure (bus, tram)
• Pedestrian and cycling paths
• Roundabouts

Theme 3 – Design and Construction
• Design for different applications 

(roundabouts, rural roads, …) 
• New developments (materials, equipment, concepts) 
• Standards and normalisation 
• Tunnel pavements 
• Concrete pavements on bridges 
• Special applications 

(airports, industrial pavements, slab track solutions) 
• Soil stabilisation 
• Precast elements 
• Quality control 
• Long life pavements

Theme 4 – Maintenance and Rehabilitation
• Rehabilitation methods 
• Rapid repair methods 
• Concrete recycling 
• In situ recycling 
• Surface restoration 
• Monitoring, diagnostics and test methods
• New developments in maintenance and rehabilitation

  TECHNICAL VISITS

• Prague Highway Circle – www.okruhprahy.cz
• Prague Collectors (underground engineering 

networks) – www.kolektory.cz
• Prague Airport (under discussion)

  CALL FOR PAPERS

Interested parties will be invited to submit an abstract 
related to the themes listed in this brochure. Abstracts for 
proposed papers for presentation must be 300 words or 
less and written in English. Abstracts must be sent on the 
Abstracts Submission Form via e-mail: info@eupave.eu.

  LANGUAGE

The official language of the Symposium is English. This 
includes all sessions and presentations. The speeches 
will be translated into the Czech language.

  EXHIBITION

The exhibition will be held during the Symposium and 
will feature companies presenting a variety of innovative 
new technologies and products for the concrete roads 
industry. 

  VENUE

The 12th International Symposium will be held at the 
Clarion Congress Hotel Prague. The hotel is located 10 
minutes by metro from Prague’s famous historical Old 
Town which has one of the highest concentrations of 
UNESCO World Heritage Sites in Europe. Nearby are 
a variety of world class restaurants and cafes which offer 
a wide selection of international cuisines.

Clarion Congress Hotel Prague**** 
Freyova 33
190 00 Prague 9 – Vysočany, Czech Republic
www.cchp.cz

Entrance to the metro stop, Vysocanska, Line B (yellow 
line) is located in the hotel.

  IMPORTANT DATES

Final date for forwarding 
abstracts

15th May 2013

Approval of abstracts 
and notification

August 2013

Final date for forwarding 
papers

January 2014

Approval of papers 
and designation of speakers

March 2014

  SUBMISSION OF ABSTRACTS

EUPAVE
Vorstlaan 68, Boulevard du Souverain
1170 Brussels, Belgium
Phone: +32 (0)2 790 42 06
Fax: +32 (0)2 640 06 70
E-mail: info@eupave.eu

  SYMPOSIUM SECRETARIAT

GUARANT International spol. s r. o.
Opletalova 22
110 00 Prague 1, Czech Republic
Phone: +420 284 001 444
Fax: +420 284 001 448
E-mail: concreteroads@guarant.cz

  ORGANISED BY

EUROPEAN CONCRETE PAVING ASSOCIATION
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Pokračování ze str. 84

Změny: harmonizované technické 

specifikace

„Odstranění technických překážek v  ob-

lasti stavebnictví může být dosaženo pou-

ze zavedením harmonizovaných technic-

kých specifikací pro účely posuzování 

vlastností stavebních výrobků.“

Harmonizované technické specifika-

ce ve  vztahu k  základním požadavkům 

na stavby stanovují m.j. i  základní vlast-

nosti stavebních výrobků.

• Harmonizované normy obdobně jako 

v  režimu podle CPD zůstávají harmo-

nizovanými technickými specifikace-

mi. Pokud je tak stanoveno v  přísluš-

ném mandátu, harmonizovaná nor-

ma odkazuje na zamýšlené použití vý-

robků, na  které se vztahuje. Normy 

oznámené jako harmonizované k CPD 

jsou již oznámené jako harmonizované 

i k CPR. U každé z těchto norem musí 

být provedena revize, zvláště musí být 

upravena informativní příloha ZA, která 

bude zohledňovat nové požadavky sta-

novené v CPR – 7. ZP, příklad prohláše-

ní o vlastnostech, příklad označení CE.

• Evropský dokument pro posuzování 

je harmonizovanou technickou specifi-

kací v případech, kdy:

a) „výrobek nespadá do oblasti působ-

nosti stávající harmonizované normy

b) pro alespoň jednu základní charak-

teristiku tohoto výrobku není metoda 

posouzení stanovená v harmonizova-

né normě vhodná

c) harmonizovaná norma nestanoví 

žádnou metodu posuzování ve vzta-

hu k alespoň jedné základní charak-

teristice tohoto výrobku“

Schválené pokyny pro evropské tech-

nické schválení (ETAGs), které byly zve-

řejněny přede dnem 1. července 2013 

v souladu s článkem 11 směrnice CPD, 

mohou být použity jako evropské doku-

menty pro posuzování.

CPR zavádí nové pojmy a postupy. Pro-

hlášení o  shodě mají výrobci nahradit 

prohlášením o  vlastnostech, pro výrob-

ce se zavádí zjednodušené postupy po-

suzování shody a pro mikropodniky jsou 

kromě možnosti použití zjednodušených 

postupů stanoveny další výjimky.

Výše uvedené změny týkající se výrobců 

budou popsány v příštím čísle časopisu. 

Ing. Jozef Pôbiš

Technický a zkušební ústav 

stavební Praha, s. p.

Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9

tel.: 286 019 427, mob.: 734 432 075

e-mail: pobis@tzus.cz; www.tzus.eu

DISKUZE ČTENÁŘŮ

K ČLÁNKU „VÝSTAVBA KRUHOVÝCH MONOLIT ICKÝCH 

ŽELEZOBETONOVÝCH NÁDRŽÍ“ ,  BETON TKS 2/2012

V článku není u nádrží pro tekuté zemědělské produkty, tj. nádrže pro kejdu, nádr-

že bioplynových stanic ad., uveden způsob zajištění odolnosti na trhliny podle ČSN 

EN 1992-3, tj. jsou-li nádrže vodotěsné, mohou-li se na vzdušném líci nádrže tvořit 

průsaky ve tvaru skvrn, nebo se případné trhliny budou kolmatovat náplní.

Popisovaná izolace jistě přispěje ke zlepšení vodotěsnosti a plynotěsnosti, v žád-

ném případě nezajistí vodotěsnost konstrukce s trhlinami, neboť izolace dobře ukot-

vená do matrice se v trhlině přetrhne.

Návrhy nádrží, které nerespektují uvedená doporučení, jsou navrhovány soft-

warem pro sila nebo nevhodně používají běžný statický software, neposkytují in-

vestorům řádné doklady o vodonepropustnosti.

Popisované skutečnosti a chybějící informace jsou také důležité pro příslušné or-

gány veřejné moci. Také popisované nýtování nádrží a používáni ocelových roxorů 

termínově patří do poloviny minulého století.
Ing. Jaroslav Vácha

NOVÁ PUBLIKACE IABSE: GUIDELINES FOR 
DESIGN COMPETITIONS FOR BRIDGES 
(DOPORUČENÍ PRO PŘÍPRAVU A REALIZACI 
SOUTĚŽE NA PROJEKT MOSTU)

V pátek 1. února 2013 vydala mezinárodní organizace kon-

strukčních inženýrů IABSE tiskovou zprávu o dokončení pra-

cí na nové publikaci „Guidelines for Design Competitions for 

Bridges“ (Doporučení pro přípravu a realizaci soutěže na pro-

jekt mostu). Jedná se o první mezinárodní doporučení, které 

může pomoci veřejné správě při přípravě a vyhodnocení sou-

těží na projekt mostu. Doporučení byla zpracována Working 

Group 3, IABSE, pod vedením Naeema Hussaina.

Doporučení byla připravována speciálně pro projekty, 

v  nichž je most hlavním prvkem budované části infrastruk-

tury, avšak další přídavné prvky, např. nájezdy na most či te-

rénní úpravy v okolí mostu, mohou být také zahrnuty. Doporučení jsou prospěš-

ná pro zadavatele soutěží, neboť jejich cílem je vytvořit pro ně určitý rámec, který 

jim pomůže zajistit kvalitní projekt mostu na základě dobře vypsané a vyhodnoce-

né soutěže o projekt.

Soutěž o projekt mostu ze své podstaty povzbuzuje tvořivost a inovativní přístup 

k návrhu vlastní konstrukce ze strany projektanta a zadavateli to tak dává příležitost 

vybrat si projekt, který nejlépe vyhovuje jeho požadavkům. Připravená doporučení 

jsou obecná a určená pro zadavatele soutěže, který je může upravit dle svých sku-

tečných potřeb a požadavků.

Soutěž má pro projektanty určitou časovou a finanční náročnost a očekává se te-

dy, že soutěž vyhlášená na základě předkládaných doporučení povzbudí projektan-

ty k účasti v ní s ujištěním, že jejich přihlášené návrhy budou posuzovány profesio-

nálně a nestranně a že budou oceněny výhradně dle přínosů jejich řešení.

Vhodný, otevřený a plně kontrolovatelný proces s přehledně rozdělenou odpověd-

ností, jasnými pravidly a regulérním řízením je nejdůležitější pro propagování a ubez-

pečování veřejnosti, místních autorit, finančních institucí ad. o dobré vůli všech zú-

častněných.

Guidelines for Design Competitions for Bridges

Vydavatel: IABSE (Naeem Hussain, předseda WG 3)

52 stran, anglicky, ISBN 978-3-85748-131-4, formát 210 x 297 mm, vydáno v únoru 2013

Volná elektronická verze: http://issuu.com/iabse.secretariat/docs/guidelines_design_competitions

Členové IABSE CHF 40,-, nečlenové CHF 70,-

Objednávky: www.iabse.org/onlineshop nebo www.iabse.org/orderform

OMLUVA
Vážení čtenáři, v příloze 12. ročníku časopisu „Betonové kon-

strukce 21. století“ jsme Vás neúmyslně uvedli v omyl. V člán-

ku „Spojení přírody a architektury“, str. 102–104, je portugal-

ská malířka Paula Rego zaměněna za muže. Paní malířce 

i Vám se redakce ze tuto chybu omlouvá.


