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Úřední věstník Evropské unie
OPRAVY

Oprava 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
(Úřední věstník Evropské unie L 88 ze dne 4. dubna 2011)
1. Strana 10, čl. 2 bod 1:
místo:

„1. „stavebním výrobkem“ výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny nebo uvedeny na trh za účelem
trvalého zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem
na základní požadavky na stavby;“,

má být:

„1. „stavebním výrobkem“ výrobek nebo sestava, které jsou vyrobeny a uvedeny na trh za účelem trvalého
zabudování do stavby nebo její části a jejichž vlastnosti ovlivňují vlastnost stavby s ohledem na
základní požadavky na stavby;“.

2. Strana 12, článek 5 návětí:
místo:

„Odchylně od čl. 4 odst. 1 a při neexistenci předpisů Unie nebo vnitrostátních předpisů vyžadujících
prohlášení o základních charakteristikách může výrobce při uvedení stavebního výrobku, na který se
vztahuje harmonizovaná norma, na trh upustit od vypracování prohlášení o vlastnostech, kde se tyto
stavební výrobky mají používat, pokud:“,

má být:

„Odchylně od čl. 4 odst. 1 a při neexistenci předpisů Unie nebo vnitrostátních předpisů vyžadujících
prohlášení o základních charakteristikách, kde je zamýšleno tyto stavební výrobky používat, může výrobce
při uvedení stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma, na trh upustit od vypraco
vání prohlášení o vlastnostech, pokud:“.

3. Strana 12, čl. 6 odst. 1 písm. c):
místo:

„c) referenční číslo a datum vydání harmonizované normy nebo evropské technické posouzení, které bylo
použito pro posouzení každé základní charakteristiky;“,

má být:

„c) referenční číslo a datum vydání harmonizované normy nebo evropského technického posouzení, které
bylo použito pro posouzení každé základní charakteristiky;“.

4. Strana 13, čl. 6 odst. 3 písm. e):
místo:

„e) vlastnosti těch základních charakteristik stavebního výrobku, které se vztahují k zamýšlenému použití
nebo zamýšleným použitím, s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se zamýšleného použití nebo
zamýšlených použití tam, kde hodlá výrobce stavební výrobek uvést na trh;“,

má být:

„e) vlastnosti těch základních charakteristik stavebního výrobku, které se vztahují k zamýšlenému použití
nebo zamýšleným použitím, s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se zamýšleného použití nebo
zamýšlených použití tam, kde hodlá výrobce stavební výrobek dodávat na trh;“.

5. Strana 14, čl. 9 odst. 2:
místo:

„2.
K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení připojeno, název a sídlo
výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy a adresy
výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech a úrovně
nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou specifikaci,
případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno v příslušné
harmonizované technické specifikaci.“,

má být:

„2.
K označení CE se doplní dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení poprvé připojeno, název
a sídlo výrobce nebo identifikační značka umožňující snadnou a jednoznačnou identifikaci jména či firmy
a adresy výrobce, jedinečný identifikační kód typu výrobku, referenční číslo prohlášení o vlastnostech
a úrovně nebo třídy vlastností uvedených v prohlášení, odkaz na použitou harmonizovanou technickou
specifikaci, případně identifikační číslo oznámeného subjektu a zamýšlené použití, jak je stanoveno
v příslušné harmonizované technické specifikaci.“

6. Strana 14, čl. 11 odst. 1 druhý pododstavec:
místo:

„Výrobci na základě prohlášení o vlastnostech vypracují technickou dokumentaci popisující všechny
příslušné prvky vztahující se k požadovanému systému posuzování a ověřování stálosti vlastností.“,

má být:

„Jako podklad pro prohlášení o vlastnostech vypracují výrobci technickou dokumentaci popisující všechny
příslušné prvky vztahující se k požadovanému systému posuzování a ověřování stálosti vlastností.“
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7. Strana 14, čl. 11 odst. 3 druhý pododstavec:
místo:

„Výrobci tam, kde to je považováno za vhodné vzhledem k zajištění přesnosti, spolehlivosti a stálosti
vlastností stavebního výrobku uvedených v prohlášení, provádějí zkoušky vzorků stavebních výrobků
uváděných nebo dodávaných na trh, provádějí šetření a v případě nutnosti vedou registry stížností,
nevyhovujících výrobků a výrobků stažených z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují
distributory.“,

má být:

„Výrobci tam, kde to je považováno za vhodné vzhledem k zajištění přesnosti, spolehlivosti a stálosti
vlastností stavebního výrobku uvedených v prohlášení, provádějí zkoušky vzorků stavebních výrobků
uváděných nebo dodávaných na trh, provádějí šetření a v případě nutnosti vedou registr stížností,
neshodných výrobků a výrobků stažených z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách informují
distributory.“

8. Strana 15, čl. 13 odst. 4:
místo:

„4.
Dovozci při dodávání stavebního výrobku na trh zajistí, aby byly k výrobku přiloženy pokyny
a informace o bezpečnosti výrobku v jazyce určeném členským státem, kterému uživatelé snadno rozumě
jí.“,

má být:

„4.
Dovozci při dodávání stavebního výrobku na trh zajistí, aby byly k výrobku přiloženy pokyny
a bezpečnostní informace v jazyce určeném členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí.“

9. Strana 16, čl. 13 odst. 6:
místo:

„6.
Dovozci ve všech případech, kdy je to považováno za vhodné vzhledem k zajištění přesnosti,
spolehlivosti a stálosti vlastností stavebního výrobku uvedených v prohlášení, provádějí zkoušky vzorků
výrobků uváděných nebo dodávaných na trh, provádějí šetření a tam, kde je to nutné, vedou registr
stížností, výrobků, které nejsou v souladu, a výrobků stažených z oběhu a průběžně o všech těchto
kontrolách informují distributory.“,

má být:

„6.
Dovozci ve všech případech, kdy je to považováno za vhodné vzhledem k zajištění přesnosti,
spolehlivosti a stálosti vlastností stavebního výrobku uvedených v prohlášení, provádějí zkoušky vzorků
stavebních výrobků uváděných nebo dodávaných na trh, provádějí šetření a v případě nutnosti vedou
registr stížností, neshodných výrobků a výrobků stažených z oběhu a průběžně o všech těchto kontrolách
informují distributory.“

10. Strana 16, čl. 14 odst. 2:
místo:

„2.
Před dodáním stavebního výrobku na trh distributoři zajistí, aby výrobek nesl, je-li vyžadováno,
označení CE a byly k němu připojeny dokumenty požadované tímto nařízením a pokyny a informace
o bezpečnosti výrobku v jazyce určeném dotčeným členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí.“,

má být:

„2.
Před dodáním stavebního výrobku na trh distributoři zajistí, aby výrobek nesl, je-li vyžadováno,
označení CE a byly k němu připojeny dokumenty požadované tímto nařízením a pokyny a bezpečnostní
informace v jazyce určeném dotčeným členským státem, kterému uživatelé snadno rozumějí.“

11. Strana 17, čl. 17 odst. 1:
místo:

„1.
Evropské normalizační orgány uvedené v příloze I směrnice 98/34/ES vypracují na žádost harmo
nizované normy (dále jen „mandát“), které vydává Komise podle článku 6 uvedené směrnice po konzultaci
Stálého výboru pro stavebnictví uvedeného v čl. 64 tohoto nařízení.“,

má být:

„1.
Evropské normalizační orgány uvedené v příloze I směrnice 98/34/ES vypracovávají harmonizované
normy na základě žádostí (dále jen „mandát“) podaných Komisí podle článku 6 uvedené směrnice po
konzultaci Stálého výboru pro stavebnictví uvedeného v článku 64 tohoto nařízení (dále jen „Stálý výbor
pro stavebnictví“).“

12. Strana 18, čl. 19 odst. 4:
místo:

„4.
Komise případně po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví stávající vezme evropské
dokumenty pro posuzování za základ mandátu, který se vydává podle čl. 17 odst. 1 s cílem vypracovat
harmonizované normy, pokud jde o výrobky uvedené v prvním odstavci tohoto článku.“,

má být:

„4.
Komise případně po konzultaci se Stálým výborem pro stavebnictví použije stávající evropské
dokumenty pro posuzování za základ mandátu, který se vydává podle čl. 17 odst. 1 s cílem vypracovat
harmonizované normy, pokud jde o výrobky uvedené v prvním odstavci tohoto článku.“
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13. Strana 19, článek 23:
místo:

„Pokud se subjekty pro technické posuzování nedohodly ve stanovené lhůtě ohledně evropského
dokumentu pro posuzování, organizace subjektů technického posuzování předá tuto záležitost k řešení
Komisi.“,

má být:

„Pokud se subjekty pro technické posuzování nedohodly ve stanovené lhůtě ohledně evropského
dokumentu pro posuzování, organizace subjektů pro technické posuzování předá tuto záležitost k řešení
Komisi.“

14. Strana 23, čl. 36 odst. 1 písm. c):
místo:

„c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje harmonizovaná technická specifikace a který výrobce uvádí na
trh je systémem sestávajícím ze součástí, které…“,

má být:

„c) stavební výrobek, na nějž se vztahuje harmonizovaná technická specifikace a který výrobce uvádí na
trh, je systémem sestávajícím ze součástí, které…“.

15. Strana 25, čl. 43 odst. 8 druhý pododstavec:
místo:

„Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků oznámeného subjektu shody nezávisí na počtu provedených
posouzení ani na jejich výsledcích.“,

má být:

„Odměňování nejvyššího vedení a pracovníků oznámeného subjektu nezávisí na počtu provedených
posouzení shody ani na jejich výsledcích.“

16. Strana 25, čl. 43 odst. 11:
místo:

„11.
Oznámený subjekt se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordi
nační skupiny oznámeného subjektu 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.“,

má být:

„11.
Oznámený subjekt se podílí na příslušných normalizačních činnostech a na činnostech koordi
nační 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.“

17. Strana 26, čl. 46 odst. 1 druhý pododstavec:
místo:

„Oznámené subjekty provádějící takové zkoušky by měly být výslovně určeny jako způsobilé k práci
mimo svá vlastní akreditovaná zkušební zařízení.“,

má být:

„Oznámené subjekty provádějící takové zkoušky musí být výslovně určeny jako způsobilé k práci mimo
svá vlastní akreditovaná zkušební zařízení.“

18. Strana 29, čl. 57 odst. 1 první pododstavec druhá věta:
místo:

„Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou toto opatření oprávněná, či nikoli.“,

má být:

„Na základě výsledků tohoto hodnocení Komise rozhodne, zda jsou tato opatření oprávněná, či nikoli.“

19. Strana 31, čl. 62 odst. 3 čtvrtá věta:
místo:

„Bude zveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie.“,

má být:

„Bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.“

20. Strana 32, čl. 67 odst. 1 první pododstavec druhá věta:
místo:

„V průběhu posuzování Komise přihlédne mimo jiné k nutnosti zajistit vysokou úroveň bezpečnosti
a ochrany zdraví pracovníků používajících stavební výrobky a ostatních uživatelů staveb, a to i s ohledem
na požadavky recyklace či opětovného využití částí či materiálů.“,

má být:

„V průběhu posuzování Komise přihlédne mimo jiné k nutnosti zajistit vysokou úroveň bezpečnosti
a ochrany zdraví pracovníků používajících stavební výrobky a uživatelů staveb, a to i s ohledem na
požadavky recyklace či opětovného využití částí či materiálů.“
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21. Strana 35, Příloha II bod 2:
místo:

„U stavebních výrobků uvedených v čl. 21 odst. 1 písm. c) uzavře výrobce a příslušný subjekt pro
technické posuzování do jednoho měsíce od přijetí technického spisu smlouvu na vypracování evropského
technického posouzení, která stanoví pracovní program pro vypracování evropského dokumentu pro
posuzování, včetně…“,

má být:

„U stavebních výrobků uvedených v čl. 21 odst. 1 písm. c) uzavře výrobce a příslušný subjekt pro
technické posuzování do jednoho měsíce od přijetí technické dokumentace smlouvu na vypracování
evropského technického posouzení, která stanoví pracovní program pro vypracování evropského
dokumentu pro posuzování, včetně…“.

22. Strana 37, Příloha III bod 2:
místo:

„Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl.
11 odst. 4:“,

má být:

„Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle čl.
11 odst. 4:“.

23. Strana 37, Příloha III bod 6:
místo:

„Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno
v příloze V:“,

má být:

„Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak je uvedeno
v příloze V:“.

24. Strana 38, Příloha III, Tabulka, nadpis pravého sloupce:
místo:

„Harmonizované technické specifikace (viz poznámka 3)“,

má být:

„Harmonizovaná technická specifikace (viz poznámka 3)“.

25. Strana 38, Příloha III bod 10:
místo:

„Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.“,

má být:

„Vlastnost výrobku uvedeného v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9.“

26. Strana 39, Příloha IV, Tabulka 1 – Skupiny výrobků, sloupec SKUPINY VÝROBKŮ, třetí položka:
místo:

„FÓLIE, VČETNĚ LITÝCH A SESTAV (HYDROIZOLAČNÍCH NEBO PAROTĚSNÝCH)“,

má být:

„FÓLIE, VČETNĚ LITÝCH A SESTAV (HYDROIZOLAČNÍ NEBO PAROTĚSNÉ).“

27. Strana 39, Příloha IV, Tabulka 1 – Skupiny výrobků, sloupec SKUPINY VÝROBKŮ, osmá položka:
místo:

„GEOTECHTILIE, GEOMEMBRÁNY A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY“,

má být:

„GEOTEXTILIE, GEOMEMBRÁNY A SOUVISEJÍCÍ VÝROBKY.“

28. Strana 39, Příloha IV, Tabulka 1 – Skupiny výrobků, sloupec SKUPINY VÝROBKŮ, desátá položka:
místo:

„ZAŘÍZENÍ PRO STABILNÍ HAŠENÍ POŽÁRU (VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCE, STABILNÍ
HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ VÝBUCHU.)“,

má být:

„STABILNÍ ZAŘÍZENÍ PRO HAŠENÍ POŽÁRU (VÝROBKY PRO POŽÁRNÍ POPLACH/DETEKCE, STABILNÍ
VÝROBKY PRO HAŠENÍ POŽÁRU, ŘÍZENÍ POŽÁRU A KOUŘE A PRO POTLAČOVÁNÍ VÝBUCHU).“

29. Strana 39, Příloha IV, Tabulka 1 – Skupiny výrobků, sloupec SKUPINY VÝROBKŮ, třináctá položka:
místo:

„KONSTRUKČNÍ VÝROBKYA PRVKY ZE DŘEVA DOPLŇKY.“,

má být:

„VÝROBKY A PRVKY Z KONSTRUKČNÍHO DŘEVA A DOPLŇKY.“
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30. Strana 40, Příloha IV, Tabulka 1 – Skupiny výrobků, sloupec SKUPINY VÝROBKŮ, dvacátá devátá položka:
místo:

„STAVEBÍ VÝROBKY, KTERÉ JSOU V KONTAKTU S VODOU URČENOU K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ.“,

má být:

„STAVEBNÍ VÝROBKY, KTERÉ JSOU V KONTAKTU S VODOU URČENOU K LIDSKÉ SPOTŘEBĚ.“
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