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Informace určená subjektům oznámeným dle čl. 48 nařízení 305/2011, které od 1. 7. 
2012 nahradí činnost stávajících notifikovaných osob působících ve smyslu směrnice 
89/106/EHS 
 
Zpracovala: Ing. Alena Šimková 
pracovní dokument odd. stavebních výrobků, ÚNMZ 
19. června 2012 
upraveno pro účely semináře SZV, verze 2 
  

Vybraná ustanovení z 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 

 
Úvodní ustanovení (9) 

Toto nařízení by mělo zohlednit horizontální právní rámec pro uvádění výrobků na vnitřní trh vytvořený 
nařízením 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 (1) a rozhodnutím Evropského 
parlamentu a Rady č. 768/2008/ES ze dne 9. července 2008 o společném rámci pro uvádění výrobků na trh.  

 
Úvodní ustanovení (53) 

Vzhledem k tomu, že zajištění rámce pro řádné fungování tohoto nařízení bude trvat určitou dobu, jeho 
používání by mělo být odloženo s výjimkou ustanovení o určení subjektů pro technické posuzování, oznamujících 
orgánů a oznámených subjektů, založení organizace subjektů pro technické posuzování a ustavení Stálého 
výboru pro stavebnictví. 

 
Avšak články 3 až 28, 36 až 38, 56 až 63, 65 a 66 a přílohy I, II, III a V se použijí ode dne 1. července 2013.  
 

Zrušení (čl. 65) 
1. Směrnice 89/106/EHS se zrušuje k 30.6.2013. 
2. Odkazy na zrušenou směrnici se považují za odkazy na toto nařízení (CPR). 
 
 

Přechodná ustanovení (čl. 66) 
1. Stavební výrobky, které byly uvedeny na trh v souladu se směrnicí 89/106/EHS přede dnem 1. července 2013, 
se považují za výrobky, které jsou v souladu s tímto nařízením.  
2. Výrobci mohou vypracovat prohlášení o vlastnostech (PoV) na základě osvědčení o shodě nebo prohlášení o 
shodě, která byla v souladu se směrnicí 89/106/EHS vydána přede dnem 1. července 2013. 
3. Pokyny pro evropské technické schválení (ETAG), které byly zveřejněny přede dnem 1. července 2013 v 
souladu s článkem 11 směrnice 89/106/EHS, mohou být použity jako evropské dokumenty pro posuzování (EAD).  
4. Výrobci a dovozci mohou použít evropská technická schválení (ETA) vydaná v souladu s článkem 9 směrnice 
89/106/EHS přede dnem 1. července 2013 jako evropská technická posouzení, a to po dobu platnosti těchto 
schválení. 

Vstup v platnost (čl. 68) 
Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tedy 24. 
 dubna 2011. 
 
 

KAPITOLA VII 
OZNAMUJÍCÍ ORGÁNY A OZNÁMENÉ SUBJEKTY 

Článek 39 
Oznámení 

 
Členské státy oznámí Komisi a ostatním členským státům subjekty oprávněné provádět úkoly třetích stran v 
postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností podle tohoto nařízení (dále jen „oznámené subjekty“).  

 
Článek 40 

Oznamující orgány 
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1. Členské státy určí oznamující orgán odpovědný za vytvoření a provádění nezbytných postupů posuzování a 
oznamování subjektů s oprávněním provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti 
vlastností pro účely tohoto nařízení a za kontrolu oznámených subjektů, včetně souladu s článkem 43.  
 
2. Členské státy mohou rozhodnout o tom, že posuzování a kontrolu uvedené v odstavci 1 provádí vnitrostátní 
akreditační orgány ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008 a v souladu s ním.  
 
3. Pokud oznamující orgán přenese na subjekt, který není orgánem veřejné správy, provádění posouzení, 
oznámení nebo kontrolu uvedené v odstavci 1, nebo jej tímto úkolem jinak pověří, musí být tento subjekt 
právnickou osobou, která obdobně splňuje požadavky stanovené v článku 41. Dále musí tento subjekt přijmout 
opatření, aby byla pokryta odpovědnost vyplývající z jeho činnosti.  
 
4. Oznamující orgán nese za úkoly prováděné subjektem uvedeným v odstavci 3 plnou odpovědnost.  
 

Článek 41 
Požadavky týkající se oznamujících orgánů 

 
1. Oznamující orgán musí být zřízen takovým způsobem, aby nedocházelo ke střetu zájmů s oznámenými 
subjekty.  
 
2. Oznamující orgán musí být organizován a provozován tak, aby byla zaručena objektivita a nestrannost jeho 
činností. 
 
 
3. Oznamující orgán musí být organizován a provozován takovým způsobem, aby každé rozhodnutí o oznámení 
subjektu, který má oprávnění provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností, 
prováděly způsobilé osoby, jiné než osoby, které provedly posouzení.  
 
4. Oznamující orgán nesmí nabízet ani poskytovat žádné činnosti, které vykonávají oznámené subjekty, ani 
poradenské služby na komerčním nebo konkurenčním základě.  
 
5. Oznamující orgán zachovává důvěrnost získaných informací.  
 
6. Oznamující orgán musí mít k dispozici dostatečný počet způsobilých pracovníků, aby mohl řádně plnit své 
úkoly.  
 

Článek 42 
Informační povinnost členských států 

 Členské státy informují Komisi o svých vnitrostátních postupech posuzování a oznamování subjektů, které jsou 
oprávněny plnit úkoly třetích stran v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností, a pro kontrolu 
oznámených subjektů a o změnách těchto postupů.  
 
Komise tyto informace zveřejní.  
 

Článek 43 
Požadavky týkající se oznámených subjektů 

1. Pro účely oznamování musí oznámený subjekt splňovat požadavky stanovené v odstavcích 2 až 11.  
 
2. Oznámený subjekt se zřizuje podle vnitrostátních právních předpisů a musí mít právní subjektivitu.  
 
3. Oznámený subjekt musí být třetí stranou nezávislou na organizaci nebo stavebním výrobku, který posuzuje.  
 
Za takovýto subjekt může být považován subjekt patřící k hospodářskému sdružení nebo profesnímu sdružení 
zastupujícímu podniky, jež se podílejí na navrhování, výrobě, dodávání, montáži, používání nebo údržbě 
stavebních výrobků, které tento subjekt posuzuje, pokud je prokázána jeho nezávislost a neexistence jakéhokoli 
střetu zájmů.  
 
4. Oznámený subjekt, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů třetí strany v postupu 
posuzování a ověřování stálosti vlastností nesmí být osobami, které navrhují, vyrábějí, dodávají, instalují, 
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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 
oznámeného subjektu ani používání takových výrobků k osobním účelům.  
 
Oznámený subjekt, jeho nejvyšší vedení a pracovníci odpovědní za provádění úkolů třetí strany v postupu 
posuzování a ověřování 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 oznámeny. To platí 
zejména pro poradenské služby.  
 
Oznámený subjekt zajistí, aby činnosti jeho poboček nebo subdodavatelů neohrožovaly důvěrnost, objektivitu a 
nestrannost jeho činností posuzování nebo ověřování.  
 
5. Oznámený subjekt a jeho pracovníci provádějí úkoly třetí strany v postupu posuzování a ověřování 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 nebo ověřování, zejména ze strany osob nebo skupin osob, 
které mají na výsledcích těchto činností zájem.  
 
6. Oznámený subjekt musí být schopen provádět všechny úkoly třetí strany v postupu posuzování a ověřování 
stálosti vlastností, které tomuto subjektu ukládá příloha V a pro něž byl oznámen, ať již tyto úkoly provádí sám 
oznámený subjekt, nebo jsou prováděny jeho jménem a na jeho odpovědnost.  
 
Oznámený subjekt musí mít vždy k dispozici pro každý systém posuzování a ověřování stálosti vlastností a pro 
každý druh nebo kategorii stavebních výrobků, základních charakteristik a úkolů, pro něž byl oznámen:  
 
a) potřebné pracovníky s technickými znalostmi a dostatečnými a přiměřenými zkušenostmi potřebné k 

provádění úkolů třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností; 
 
b) 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 oznámený subjekt, a dalšími činnostmi;  

 
c) potřebné postupy pro provádění svých činností, jež řádně zohledňují velikost podniku, odvětví, v němž je 
činný, jeho strukturu, míru složitosti technologie daného výrobku a hromadný či sériový způsob jeho výroby.  

 
Oznámený subjekt musí mít prostředky nezbytné k vhodnému provedení technických a administrativních úkolů 
spojených s činnostmi, pro něž byl oznámen, a přístup k veškerému nezbytnému vybavení nebo zařízení.  
 
7. Pracovníci odpovědní za provádění činností, pro něž byl subjekt oznámen, musí:  
 
a) mít přiměřenou technickou a odbornou průpravu týkající se všech úkolů třetí strany v postupu posuzování a 

ověřování stálosti vlastností v příslušném rozsahu, pro které byl subjekt oznámen;  
 
b) mít uspokojivou znalost požadavků souvisejících s posuzováním a ověřováním, které provádějí, a příslušnou 

pravomoc tyto činnosti provádět;  
 
c) mít dostatečné znalosti příslušných harmonizovaných norem a příslušných ustanovení tohoto nařízení a 

rozumět jim;  
 
d) být schopni vypracovávat certifikáty, protokoly a zprávy prokazující, že byla posouzení a ověření provedena.  
 
8. Musí být zaručena nestrannost oznámeného subjektu, 
jeho nejvyššího vedení a pracovníků, kteří posuzování provádějí.  
 
Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků oznámeného subjektu nezávisí na počtu provedených posouzení 
shody ani na jejich výsledcích.  
 
9. Oznámený subjekt uzavře pojištění odpovědnosti osob, pokud tuto odpovědnost nepřevzal členský stát v 
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souladu s vnitrostátními právními předpisy nebo pokud není za prováděné posuzování nebo ověřování přímo 
odpovědný sám členský stát.  
 
10. Pracovníci oznámeného subjektu 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 V. Vlastnická práva jsou chráněna.  
 
11. Oznámený subjekt se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordinační skupiny 
oznámených subjektů zřízené podle tohoto nařízení nebo zajistí, aby byli jeho pracovníci provádějící posuzování 
o těchto činnostech informováni, a používá jako všeobecné pokyny správní rozhodnutí a dokumenty, které jsou 
výsledkem práce této skupiny.  
 

Článek 44 
Předpoklad shody 

 
Pokud oznámený subjekt oprávněný provádět úkoly třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti 
vlastností prokáže, že splňuje kritéria stanovená příslušnými harmonizovanými normami nebo jejich částmi, na 
něž byly zveřejněny odkazy v Úředním věstníku Evropské unie, předpokládá se, že splňuje požadavky stanovené v 
článku 43 do té míry, do jaké se harmonizované normy na tyto požadavky vztahují.  
 

Článek 45 
Pobočky a subdodavatelé oznámených subjektů 

 
1. Pokud oznámený subjekt zadá konkrétní úkoly týkající se úkolů třetí strany v postupu posuzování a ověřování 
stálosti vlastností subdodavateli nebo pobočce, zajistí, že subdodavatel nebo pobočka splňuje požadavky 
stanovené v článku 43, a odpovídajícím způsobem informuje oznamující orgán.  
 
2. Oznámený subjekt 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.  
 
4. Oznámený subjekt uchovává pro potřebu 
oznamujícího orgánu příslušné doklady týkající se posouzení kvalifikací subdodavatele nebo pobočky a úkolů 
jimi provedených podle přílohy V. 

 
 

Článek 46 
Použití zařízení mimo zkušební laboratoř oznámeného subjektu 

 
1. Na žádost výrobce a z technických, ekonomických nebo logistických důvodů mohou oznámené subjekty 
rozhodnout o provedení zkoušek uvedených v příloze V pro systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností 
1+, 1 a 3 nebo provedení takových zkoušek pod svým dohledem buď ve výrobních závodech za použití 
zkušebního vybavení vnitropodnikové laboratoře výrobce, nebo po předchozím souhlasu výrobce v externí 
laboratoři za použití vybavení této laboratoře.  
 
Oznámené subjekty provádějící takové zkoušky musí být výslovně určeny jako způsobilé k práci mimo svá vlastní 
akreditovaná zkušební zařízení.  
 
2. Před provedením těchto zkoušek oznámený subjekt ověří, zda jsou splněny požadavky zkušební metody a 
vyhodnotí, zda:  
 
a) zkušební vybavení má odpovídající kalibrační systém, a zda je zajištěna zpětná vysledovatelnost měření;  
 
b) je zajištěna kvalita výsledků zkoušek.  
 

Článek 47 
Žádost o oznámení 

 
1. Subjekt, který má pověření k provádění úkolů třetí strany v postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností, 



5 

 

podává žádost o oznámení oznamujícímu orgánu členského státu, v němž je usazen.  
 
2. Součástí žádosti je popis činností, které mají být prováděny, postupy posuzování nebo ověřování, pro něž se 
subjekt považuje za způsobilý, jakož i osvědčení o akreditaci, pokud existuje, vydané vnitrostátním akreditačním 
orgánem ve smyslu nařízení (ES) č. 765/2008, které potvrzuje, že subjekt splňuje požadavky stanovené v článku 
43.  
 
3. Nemůže-li dotčený subjekt předložit osvědčení o akreditaci, poskytne oznamujícímu orgánu veškeré doklady 
nezbytné k ověření, uznání a pravidelné kontrole jeho souladu s požadavky stanovenými v článku 43.  
 

Článek 48 
Postup oznamování 

 
1. Oznamující orgány mohou oznámit pouze subjekty, 
které splňují požadavky stanovené v článku 43.  
 
2. K oznámení Komisi a ostatním členským státům využijí zejména elektronický nástroj pro oznamování vyvinutý 
a spravovaný Komisí.  
 
Výjimkou jsou horizontální oznámení uvedená v bodě 3 přílohy V, pro která není k dispozici odpovídající 
elektronický nástroj, a která se přijímají v tištěné podobě.  
 
3. Oznámení obsahuje veškeré podrobnosti o úkolech, které má subjekt plnit, odkaz na příslušnou 
harmonizovanou technickou specifikaci a pro účely systému uvedeného v příloze V základní charakteristiky, pro 
které je subjekt příslušný.  
 
Odkaz na příslušnou harmonizovanou technickou specifikaci není požadován v případech stanovených v bodě 3 
přílohy V.  
 
4. Pokud se oznámení nezakládá na osvědčení o akreditaci uvedeném v čl. 47 odst. 2, poskytne oznamující orgán 
Komisi a ostatním členským státům veškeré podklady, které dokládají způsobilost oznámeného subjektu, a 
informuje je o opatřeních, jež zajišťují, aby byl tento subjekt pravidelně kontrolován a i nadále splňoval 
požadavky uvedené v článku 43.  
 
5. Dotčený subjekt může provádět činnosti oznámeného subjektu pouze v případě, že Komise nebo ostatní členské 
státy proti tomu nevznesly námitky do dvou týdnů po oznámení, pokud se použije osvědčení o akreditaci, nebo do 
dvou měsíců po oznámení, pokud se osvědčení o akreditaci nepoužije.  
 
Pouze takový subjekt se pro účely tohoto nařízení považuje za oznámený subjekt.  
 
6. Komisi a ostatním členským státům se oznámí jakékoli následné významné změny týkající se oznámení.  
 

Článek 49 
Identifikační čísla a seznamy oznámených subjektů 

 
1. Komise každému oznámenému subjektu přidělí identifikační číslo.  
 
Přidělí jediné číslo i v případě, že je subjekt oznámen na základě několika aktů Unie. 
 
2. Komise zveřejní seznam subjektů oznámených podle tohoto nařízení, včetně identifikačních čísel, která jim 
byla přidělena, a činností, pro něž byly oznámeny, zejména za použití elektronického nástroje pro oznamování 
vyvinutého a spravovaného Komisí.  
 
Komise zajistí, aby byl tento seznam aktualizován.  
 

Článek 50 
Změny v oznámení 

 
1. Pokud oznamující orgán zjistí nebo je informován o tom, že oznámený subjekt již nesplňuje požadavky 
stanovené v článku 43 nebo neplní své povinnosti, omezí, pozastaví nebo případně zruší oznámení podle toho, 
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jak je neplnění těchto požadavků nebo povinností závažné. Neprodleně odpovídajícím způsobem informuje 
Komisi a ostatní členské státy zejména za použití elektronického nástroje pro oznamování vyvinutého a 
spravovaného Komisí.  
 
2. V případě zrušení, omezení nebo pozastavení oznámení nebo v případě, že oznámený subjekt ukončil svou 
činnost, podnikne dotčený oznamující členský stát příslušné kroky a zajistí, aby byly podklady týkající se tohoto 
subjektu buď zpracovány jiným oznámeným subjektem, nebo aby byly k dispozici příslušným oznamujícím 
orgánům a orgánům dozoru nad trhem na vyžádání.  
 

Článek 51 
Zpochybnění způsobilosti oznámených subjektů 

 
1. Komise vyšetří všechny případy, u nichž má pochybnosti nebo je upozorněna na pochybnosti o způsobilosti 
oznámeného subjektu nebo o tom, zda oznámený subjekt nadále splňuje požadavky a povinnosti, které jsou mu 
uloženy.  
 
2. Oznamující členský stát předloží Komisi na vyžádání všechny informace, z nichž vychází oznámení, nebo které 
se týkají toho, zda je dotčený subjekt nadále způsobilý.  
 
3. Komise zajistí, aby se se všemi citlivými informacemi získanými v průběhu tohoto šetření nakládalo jako s 
důvěrnými.  
 
4. Pokud Komise zjistí, že oznámený subjekt nesplňuje nebo přestal splňovat požadavky pro své oznámení, 
informuje o tom odpovídajícím způsobem oznamující členský stát a požádá ho, aby přijal nezbytná nápravná 
opatření, včetně případného odvolání oznámení.  
 

Článek 52 
Povinnosti týkající se činnosti oznámených subjektů 

 
1. Oznámené subjekty vykonávají úkoly třetích stran v souladu se systémy posuzování a ověřování stálosti 
vlastností stanovenými v příloze V.  
 
2. Posuzování a ověřování stálosti vlastností se provádí transparentně s ohledem na výrobce a přiměřeným 
způsobem, aby se zabránilo přílišnému zatížení hospodářských subjektů. Oznámené subjekty při výkonu své 
činnosti řádně zohlední velikost podniku, odvětví, 
v němž působí, jeho strukturu, míru složitosti dané technologie výrobku a hromadnou nebo sériovou povahu 
výrobního procesu.  
 
Oznámené subjekty však musí při této činnosti dodržovat míru přísnosti, požadovanou pro výrobek tímto 
nařízením, a zohlednit význam výrobku pro splnění základních požadavků na stavby.  
 
3. Shledá-li oznámený subjekt během počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby, že výrobce nezajistil 
stálost vlastností výrobků, požádá výrobce, aby přijal odpovídající nápravná opatření, a certifikát nevydá.  
 
4. Pokud v průběhu kontroly činnosti zaměřené na ověřování stálosti vlastností výrobků oznámený subjekt zjistí, 
že stavební výrobek již nesplňuje vlastnosti, které jsou stanoveny pro typ výrobku, požádá výrobce, aby přijal 
odpovídající nápravná opatření, a v případě nutnosti může platnost certifikátu pozastavit nebo zrušit.  
 
5. Pokud výrobce nepřijme nápravná opatření nebo pokud tato opatření nemají požadovaný účinek, oznámený 
subjekt omezí, pozastaví platnost nebo případně odejme všechny certifikáty.  
 

Článek 53 
Informační povinnost pro oznámené subjekty 

 
1. Oznámené subjekty informují oznamující orgán:  
 
a) o veškerých zamítnutích, omezeních, pozastaveních platnosti nebo odejmutích certifikátů; 
 
b) o všech okolnostech majících vliv na rozsah a podmínky oznámení;  
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c) o všech žádostech o informace o provedené činnosti posuzování nebo ověřování stálosti vlastností, které 
obdržely od orgánů dozoru nad trhem;  

 
d) na vyžádání o úkolech třetí strany v souladu se systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností 

provedených v rámci působnosti jejich oznámení a o jakýchkoli jiných prováděných činnostech, včetně 
přeshraničních činností a zadávání subdodávek.  

 
2. Oznámené subjekty poskytnou ostatním subjektům, jež jsou oznámeny podle tohoto nařízení a které provádějí 
obdobné úkoly třetí strany v souladu se systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností pro stavební výrobky, 
na které se vztahuje stejná harmonizovaná technická specifikace, příslušné informace o otázkách týkajících se 
negativních, a na vyžádání pozitivních výsledků takového posuzování nebo ověřování.  
 

Článek 54 
Výměna zkušeností 

 
Komise zajišťuje organizaci výměny zkušeností mezi příslušnými vnitrostátními orgány členských států, 
zodpovědnými za politiku oznamování.  

 
Článek 55 

Koordinace oznámených subjektů 
 
Komise zajistí zavedení a řádné provádění vhodné koordinace a spolupráce mezi subjekty oznámenými podle 
článku 39 ve formě skupiny oznámených subjektů.  
 
Členské státy zajistí, aby se jimi oznámené subjekty účastnily práce těchto skupin, a to přímo nebo 
prostřednictvím pověřených zástupců, nebo zajistí, aby byli zástupci oznámených subjektů o této práci 
informováni.  
 
 
....................................... 
Zkratky použité v textu (výběr) 

• aktuální právní předpis, kterým je Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011, kterým se 
stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice 
Rady 89/106/EHS: „Nařízení EP a Rady č. 305/2011, o stavebních výrobcích“; „CPR“ (z angl.  
Construction Products Regulation); 

• předchozí právní předpis, kterým je Směrnice Rady č. 89/106/EHS ze dne 21. prosince 1989, 
o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se stavebních výrobků ve znění 
Směrnice Rady 93/68/EHS: „směrnice Rady 89/106/EHS“; „CPD“ (z angl. Construction Products 
Directive); 

• Stálý výbor pro stavebnictví: „SCC“ (z angl. Standing Committee on Construction); „SCC/CPR“; 
„SCC/CPR“; 

• Subjekt pro technické posuzování: „TAB“ (z angl. Technical Assessment Body); 
• Evropský dokument pro posuzování: „EAD“ (z angl. European Assessment Document); 
• Evropské technické posouzení: „ETA“ (z angl. European Technical Approval); 
• Organizace subjektů pro technické posuzování: „OTAB“ (z angl. European Technical Assessment 

Organisation); 
• Evropská organizace pro technická schválení: „EOTA“ (z angl. European Organisation for Technical 

Approvals) 
• Notifikovaná osoba: „NB“ (z angl. Notified Body) 
• Poradní skupina notifikovaných osob: AGNB (z angl. Advisory Group of Notified Bodies) 
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Subjekty působící dle CPR/CPD 

 Název subjektu 
 

Předpis odkazující 
na subjekt 

Role subjektu 
 

Pozn. Ukončení/zahájení 
činnosti 

D
le

 C
P

R
  

Oznámený subjekt  čl. 39 CPR subjekt oprávněný provádět 
úkoly třetích stran 
v postupu posuzování 
a ověřování stálosti 
vlastností 

Existovat může od 
24.4.2011, aby se 
připravil na budoucí 
činnost (úvod. 
ustanovení (53) a čl. 
68 CPR). 

Zahájení činnosti: 
1.7.2013 

D
le

 C
P

D
,  

N
V

 1
90

/2
0

02
 S

b
., 

pří
p

. 
zá

k.
 2

2/
1

99
7

 S
b

. 

Notifikovaná osoba 
(NO) 
 

§ 2 písm. i) 
zák.22/1997 Sb. 

subjekt oprávněný provádět 
úkoly třetích stran 
v postupu posuzování 
shody 

CPD užívá výraz 
„schválené orgány“, 
příp. „notifikované 
orgány a laboratoře“ 
(kap. VII, čl. 18.1 
CPD) 

Ukončení 
činnosti: 
30.6.2013 

  
 

D
le

 C
P

R
 

Subjekt pro 
technické 
posuzování (TAB) 

Úvodní 
ustanovení (22) 
CPR, příloha II 
CPR, definice – 
čl. 2 (12)  CPR 

TAB vytváří evropské 
dokumenty pro posuzování 
(EAD) a vydává evropské 
technické posouzení (ETA)  

Existovat může od 
24.4.2011, aby se 
připravil na budoucí 
činnost (úvod. 
ustanovení (53) a čl. 
68 CPR).  

Zahájení činnosti: 
1.7.2013 

D
le

 C
P

D
, 

N
V

 1
90

/2
00

2 
S

b
., 

 
př

íp
. z

ák
. 2

2
/1

9
97

 S
b

.
 

Schvalující 
autorizovaná osoba  
 

§ 4 (3) NV 
190/2002 Sb.  
 

Evropské technické 
schválení (ETA) se vydává 
pro určitý výrobek nebo pro 
skupinu výrobků  
na žádost výrobce, která se 
podává u jedné ze 
schvalujících 
autorizovaných osob  
pověřených a sdružených k 
tomuto účelu v rámci 
Evropských společenství do 
příslušné organizace 
(EOTA) 

CPD užívá výraz 
„schvalovací orgán“ 
(čl. 10):  Členský 
stát notifikuje 
ostatním ČS 
schvalovací orgány, 
které pověřil k 
vydávání ETA.  

Ukončení 
činnosti: 
30.6.2013 

 
 

D
le

 C
P

R
 

Organizace subjektů 
pro technické 
posuzování (OTAB) 

 čl. 31 CPR Za účelem koordinace 
činností TABs bude zřízena 
Organizace subjektů pro 
technické posuzování 
(OTAB) 

Existovat může od 
24.4.2011, aby se 
připravila na 
budoucí činnost 
(úvod. ustanovení 
(53) a čl. 68 CPR). 

Zahájení činnosti: 
1.7.2013 

čl. 32 CPR:  
Provádění úkolů 
OTAB stanovených 
v čl. 31 CPR může 
být financováno 
Unií 

D
le

 C
P

D
,  

N
V

 1
90

/2
0

02
 S

b
., 

pří
p

. z
ák

. 2
2

/1
9

97
 S

b
. Evropská organizace 

pro technická 
schválení (EOTA) 

§ 4(3) NV 
190/2002 Sb.;  

ETA se vydává pro určitý 
výrobek nebo pro skupinu 
výrobků  
na žádost výrobce, která 
se podává u jedné ze 
schvalujících 
autorizovaných osob  
pověřených a sdružených 
k tomuto účelu v rámci 
Evropských společenství 
do příslušné  
organizace (EOTA) ... 

 

EOTA byla zřízena 
za účelem 
koordinace činností 
schvalujících 
autorizovaných osob 
působících dle čl. 4 
NV 190/2002 Sb. 
 

Ukončení 
činnosti: 
30.6.2013 
 
 

 
D

le
 

C
P

R
 

Oznamující orgán čl. 40 (1) CPR Členské státy určí 
oznamující orgán 
odpovědný za  
• vytvoření a provádění 

Oznamující orgány 
k oznámení Komisi 
a ostatním ČS 
využijí zejména 
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nezbytných postupů 
posuzování a 
oznamování subjektů 
s oprávněním 
provádět úkoly třetích 
stran v postupu 
posuzování a 
ověřování stálosti 
vlastností pro účely 
CPR a za  

• kontrolu oznámených 
subjektů, včetně 
souladu s čl. 43. 

 

elektronický nástroj 
pro oznamování 
vyvinutý a 
spravovaný Komisí 
(čl. 48 CPR) - 
NANDO 

D
le

 C
P

D
,  

N
V

 1
90

/2
0

02
 S

b
., 

pří
p

. z
ák

. 
2

2/
19

9
7 

S
b. 

- § 7 zák. 22/1997 
Sb. 

Úřad (ÚNMZ) oznamuje 
orgánům Evropského 
společenství, popřípadě 
příslušným orgánům 
členských států EU...  
osoby pověřené podle § 11 
k činnostem při posuzování 
shody podle nařízení vlády 
přejímajících právo ES ...  

Komise zveřejní 
v Úředním věstníku 
Evropských 
společenství (OJEU) 
seznam 
notifikovaných 
orgánů a laboratoří 
s jejich 
identifikačními 
čísly, úkoly 
a výrobky, pro které 
byly notifikovány 
(čl. 18.1 CPD) 

 

  
 

 

 
K zabezpečení procesu oznamování subjektů působících v roli třetí strany při plnění 
úkolů při postupu posuzování a ověřování stálosti vlastností ve smyslu nařízení EP a 
Rady (EU) č. 305/2011, o stavebních výrobcích (oznámené subjekty). 
 
Stav k datu zpracování tohoto dokumentu: 

• v současné době probíhá legislativní proces k novelizaci zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon 22); 

• vstup novely, která reflektuje výše zmíněné nařízení č. 305/2011, v platnost, je 
nezbytným předpokladem pro zahájení procesu podávání žádostí o oznámení. Dle 
informace MPO, předkladatele novely zákona, je předpoklad, že novela nabude 
platnost v lednu 2013, tedy cca 6 měsíců před přímou aplikací nařízení č. 305/2011. 

 
Výhled  
Poté, co bude ÚNMZ novelou zákona 22 od ledna 2013 pověřen činností oznamujícího orgánu ve 
smyslu nařízení č. 305/2011, může oznámit subjekty, které splnily požadavky stanovené v článku 43 
nařízení.  
Celý proces lze shrnout do následujících časově posloupných kroků: 
 

1. zřízení oznamujícího orgánu (okamžikem vstupu novely zákona 22 v platnost) 
2. podání žádosti o oznámení (v souladu s čl. 47 nařízení) 
3. posouzení způsobilosti žadatele (v souladu s čl. 43 nařízení) 
4. oznámení subjektu, oprávněného provádět úkoly třetích stran v postupu posuzování a 

ověřování stálosti vlastností podle tohoto nařízení (v souladu s čl. 39 nařízení), Komisi 
a ostatním členským státům. 
  

Dotčený subjekt může provádět činnosti oznámeného subjektu pro účely nařízení č. 305/2011, 
pokud Komise nebo ostatní členské státy proti tomu do dvou týdnů po oznámení nevznesou 
námitky, za předpokladu, že bylo použito osvědčení o akreditaci, nebo do dvou měsíců po 
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oznámení, pokud osvědčení o akreditaci použito nebylo.  
 
Vlastní průběh procesu bude samozřejmě záviset na tom, jestli žadatelé své žádosti podají 
včas a plně doloží všechny požadované náležitosti. Ohledně schůdnosti celého procesu lze 
v tuto chvíli konstatovat, že za předpokladu nabytí platnosti novely v lednu 2013 bude 
„časová rezerva“ v délce 5 – 6 měsíců z hlediska posouzení a oznámení subjektů do konce 
června 2013 pro Úřad postačující. 
 
Úřad do konce roku 2012 v předstihu připraví podklady k zabezpečení hladkého vyřizování 
žádostí, neznamená to však, že žadatelé mohou své žádosti posílat ještě před vstupem novely 
zákona 22 v platnost.  
 
Z výše uvedeného je zřejmé, že bude třeba dostát všem požadavkům kladeným novým 
předpisem - nařízením č. 305/2011 jak na oznamující orgán (viz čl. 41) tak na oznámené 
subjekty (viz čl. 43). Nelze tedy očekávat, že se bude jednat o jednoduchý proces ve smyslu 
„překlápění“ stávajících notifikací ke směrnici 89/106/EHS na uvedené nařízení.  
 
Shrnutí 
Na základě dosavadních zkušeností s českými osobami notifikovanými ve smyslu směrnice 
89/106/EHS lze předpokládat, že náročné požadavky, kladené nařízením č. 305/2011 na třetí 
strany v procesu posuzování a ověřování stálosti vlastností, by měly být pro české 
notifikované osoby – kandidáty na oznámené subjekty ve smyslu nařízení – splnitelné.  
 
Náročné požadavky na třetí strany stanovené nařízením č. 305/2011 je třeba totiž chápat jako 
snahu Evropské komise jako předkladatele nařízení č. 305/2011 o „očištění“ systému od těch 
subjektů, které nevykazují požadovanou úroveň svých služeb a zvýšení jeho důvěryhodnosti, 
a tím i důvěryhodnosti procesu, jehož výstupem je označení CE. 
 
 

 


