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Východiska

1.
2.

Klíčovou roli hraje určený účel použití, jeho přesný popis je nezbytný pro posuzování.
Posuzované aspekty zahrnují








emise do ovzduší
emise do vody
emise do půdy
zásobování vodou (zejména vodou pro lidskou spotřebu)
odvádění odpadních vod včetně dešťové vody a kalových plynů
odstraňování pevných odpadů (podle CPD se netýká odpadů vzniklých demolicí)
vlhkost ve vnitřních prostorách a na površích staveb

3. Oblast ZP3 je harmonizována pouze v omezeném měřítku
4. Standardizace v oblasti hodnocení nebezpečných látek ve stavebních výrobcích se

nachází teprve v počáteční fázi
5. I v případě CE značených výrobků (dle NV 190) nelze předpokládat
bezproblémové umístění na trh a zejména zabudování do staveb všech členských
států EU/EFTA
6. U stavebních výrobků z neharmonizované sféry (NV 163) lze očekávat významně
odlišné požadavky v jednotlivých členských zemích
7. Při posuzování je třeba vzít v úvahu cílovou zemi (země) určení výrobku
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Přehled nejdůležitějších legislativních
předpisů pro ZP3 platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

86/2002 Sb.

521/2002
92/2004
186/2004
695/2004
180/2005
385/2005
444/2005
186/2006
212/2006
222/2006
230/2006
180/2007
296/2007
25/2008
37/2008
124/2008
483/2008
223/2009
227/2009
281/2009
292/2009
164/2010
172/2010
77/2011
97/2011

Zákon o ochraně ovzduší
(včetně ochrany ozonové vrstvy)
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Přehled nejdůležitějších legislativních
předpisů pro ZP3 platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

205/2009 Sb.

17/2010

597/2006 Sb.

42/2011

Vyhláška o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o
provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně
ovzduší
NV o sledování a vyhodnocování kvality ovzduší

615/2006 Sb.

475/2009

146/2007 Sb.

476/2009

337/2010 Sb.

6/2003 Sb.

553/2002 Sb.

279/2009 Sb.

NV o stanovení emisních limitů a dalších podmínek
provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Nařízení vlády o emisních limitech a dalších podmínkách
provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování
ovzduší
Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu
ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší
emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu
nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky
Vyhláška, kterou se stanoví hygienické limity chemických,
fyzikálních a biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí
pobytových místností některých staveb

42/2005
373/2009

Vyhláška, kterou se stanoví hodnoty zvláštních imisních
limitů znečišťujících látek, ústřední regulační řád a způsob
jeho provozování
Vyhláška o předcházení emisím regulovaných látek a
fluorovaných skleníkových plynů
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Přehled nejdůležitějších legislativních
předpisů pro ZP3 platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

361/2007 Sb.

68/2010

254/2001 Sb.

76/2002
320/2002
20/2004
413/2005
444/2005
186/2006
222/2006
342/2006
25/2008
167/2008
181/2008
157/2009
227/2009
281/2009
150/2010
77/2011
320/2002
274/2003
20/2004
167/2004
127/2005
76/2006
186/2006
222/2006
281/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při
práci
Zákon o vodách a o změně některých zákonů
(Vodní zákon)

274/2001 Sb.

Zákon o vodovodech a kanalizacích
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Přehled nejdůležitějších legislativních
předpisů pro ZP3 platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

61/2003 Sb.

229/2007
23/2011

NV o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění
povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k
vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do
kanalizací
Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky přicházející
do přímého styku s vodou a na úpravu vody

409/2005 Sb.

252/2004 Sb.

187/2005
293/2006

Vyhláška, kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou
a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody

38/2001 Sb.

186/2003
207/2006
551/2006
271/2008
386/2008
127/2009

Vyhláška o hygienických požadavcích na výrobky určené pro
styk s potravinami a pokrmy
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Přehled nejdůležitějších legislativních
předpisů pro ZP3 platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

185/2001 Sb.

106/2005
34/2008
383/2008
297/2009
154/2010

Zákon o odpadech

381/2001 Sb.

503/2004
168/2007
374/2008

Vyhláška, kterou se stanoví Katalog odpadů, Seznam
nebezpečných odpadů a seznamy odpadů a států pro účely
vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování
souhlasu k vývozu, dovozu a tranzitu odpadů

383/2001 Sb.

41/2005
294/2005
353/2005
351/2008
478/2008
61/2010
170/2010

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady

352/2005 Sb.

65/2010
285/2010
Rozhodnutí
2010/122/EU

Vyhláška o nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady
(RoHS)
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Přehled nejdůležitějších legislativních
předpisů pro ZP3 platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

477/2001 Sb.

274/2003
94/2004
237/2004
257/2004
444/2005
66/2006
296/2007
25/2008
126/2008
227/2009
281/2009
77/2011
68/2010

Zákon o obalech

361/2007 Sb.
76/2002 Sb.

521/2002
437/2004
695/2004
444/2005
222/2006
25/2008
227/2009
281/2009

Nařízení vlády, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví
při práci
Zákon o integrované prevenci
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Přehled nejdůležitějších legislativních
předpisů pro ZP3 platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

18/1997 Sb.

83/1998
71/2000
132/2000
13/2002
310/2002
320/2002
279/2003
1/2005
253/2005
413/2005
186/2006
342/2006
296/2007
124/2008
274/2008
158/2009
223/2009
227/2009

Zákon o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího
záření (atomový zákon)

307/2002 Sb.

499/2005

Vyhláška SÚJB o radiační ochraně
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Přehled nejdůležitějších legislativních
předpisů pro ZP3 platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

356/2003 Sb.

186/2004
125/2005
345/2005
222/2006
371/2008
227/2009
281/2009
369/2005
28/2007
389/2008
(ES) 1907/2006
(ES)1272/2008

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
(Implementace REACH je v zákoně 371/2008 Sb.)

legislativa

novely

název zákonného předpisu

120/2002 Sb.

Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a
účinných látek na trh

305/2002 Sb.

186/2004
125/2005
297/2008
136/2010
382/2007

Nařízení (ES)
689/2008

Rozhodnutí
2009/875/ES

232/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích, týkající se
klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických
látek a chemických přípravků

Vyhláška, kterou se stanoví obsah žádosti a podrobná
specifikace údajů předkládaných před uvedením biocidního
přípravku nebo účinné látky na trh
Nařízení o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek 10
(zejména biocidy)

Přehled nejdůležitějších legislativních
předpisů pro ZP3 platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

356/2003 Sb.

186/2004
125/2005
345/2005
222/2006
371/2008
227/2009
281/2009
369/2005
28/2007
389/2008
(ES) 1907/2006
(ES)1272/2008

Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích
(Implementace REACH je v zákoně 371/2008 Sb.)

232/2004 Sb.

Vyhláška, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o
chemických látkách a chemických přípravcích, týkající se
klasifikace, balení a označování nebezpečných chemických
látek a chemických přípravků
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Přehled EU předpisů pro ZP3
platných v ČR
legislativa

novely

název zákonného předpisu

Nařízení (ES)
1907/2006

R 1354/2007
R 987/2008
R 1272/2008
R 134/2009
R 552/2009
R 276/2010
R 453/2010
R 143/2011
R 366/2011

Nařízení o registraci, hodnocení, povolování a omezování
chemických látek, o zřízení Evropské agentury pro chemické
látky (REACH)

Nařízení (ES)
1272/2008
Směrnice
1999/45/ES

R 790/2009
R 286/2011
D 2001/60/ES
R 1882/2003
D 2004/66/ES
D 2006/8/ES
D 2006/96/ES
R 1907/2006
R 1137/2008
R 1272/2008

Nařízení o klasifikaci, označování a balení látek a směsí
Směrnice týkající se klasifikace, balení a označování
nebezpečných přípravků

12

Části Nařízení (ES) 1907/2006 REACH,
které se uplatní při posuzování ZP 3



Hlava II
– Registrace látek



Hlava III
– Sdílení údajů a zamezení zbytečným zkouškám



Hlava IV a Příloha II
– Bezpečnostní listy



Hlava VIII a příloha XVII
– Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých
nebezpečných látek, směsí a předmětů



Hlava XII
– Informace (přístup k datům ECHA prostřednictvím Internetu)
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Zdroje informací týkajících se ZP 3

1. Sbírka zákonů ČR - http://www.mvcr.cz/web-legislativa.aspx
2. Evropské legislativní předpisy v databázi EUR-Lex http://eur-lex.europa.eu
3. České technické normy - http://csnonline.unmz.cz/vyhledavani.aspx (licence full text 1000 Kč/rok)
−
−
−

přebírající harmonizované EN normy
normy určené
normy ostatní

4. Databáze CP-DS - http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds
5. Dodatky mandátů zaměřené na nebezpečné látky (mj. Informační portál na webu ÚNMZ

http://www.unmz.cz/urad/stanovene-vyrobky, čtvrtá odrážka)
6. Indikativní seznam nebezpečných látek vyskytujících se ve stavebních výrobcích -

http://www.umweltbundesamt.de/produkte/bauprodukte/dokumente/list-cpd.pdf
7. Technická zpráva EOTA/TR 034 - http://www.eota.eu/html/tr/TR034.pdf
8. REACH v aktuálním znění, příloha XIV Seznam látek podléhajících povolení
9. REACH v aktuálním znění, příloha XVII Seznam látek jejichž výroba, uvádění na trh a používání je

omezeno
10. Stránky Evropské chemické agentury ECHA - http://echa.europa.eu/home_cs.asp
11. Kontaktní místo pro výrobky ProCoP - http://www.mpo.cz/cz/eu-a-vnitrni-trh/pozadavky-na-vyrobky/
12. Kontaktní místo SOLVIT pro správné uplatňování EU legislativy
13. Kontaktní místo pro stavební výrobky dle čl. 10 CPR - ?????.?? (Povinnost od 1. 7. 2013)

14

Obecný postup posouzení shody se ZP3
Přezkoumání dokumentace
Přezkoumání žádosti a dokumentace se zaměřuje zejména na:
1.

Technické specifikace, které výrobce plně nebo částečně využil při návrhu stavebního výrobku
(hEN, ETAG, ETA, určené normy, jiné normy, STO aj.)

2.

Určené použití výrobku, a jeho funkce ve stavbě zejména z hlediska interakce se složkami
životního prostředí a možného kontaktu s uživateli stavby (přímý kontakt, nepřímý kontakt
prostřednictvím emisí do ovzduší, případně do vody určené pro lidskou spotřebu). Použití ve
veřejných prostorách nebo v privátní výstavbě, možnost použití v náročných aplikacích (školky,
jesle, nemocnice, osoby s omezenou pohyblivostí).

3.

Chemické složení výrobku, co nejpřesněji specifikované. Možnost interakce složek výrobku s
jinými látkami (výrobky), s nimiž při určeném použití přichází do styku.

4.

Obsah nebezpečných látek ve stavebním výrobku, alespoň formou seznamu látek, vhodné je
znát i kvantitativní údaje.

5.

Cílový stát nebo státy, kde výrobce nebo jeho zástupce hodlá stavební výrobek dodávat na trh.
Specifické požadavky státu určení, jsou-li známy.

6.

Bezpečnostní list, je-li relevantní pro daný stavební výrobek.

7.

Návrh varovných textů a symbolů na obalu výrobku, je-li relevantní.

Čím podrobnější informace žadatel formou dokumentace k výrobku poskytne, tím
rychlejší a levnější může být proces posouzení shody.
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Obecný postup posouzení shody se ZP3
Hodnocení relevantních požadavků
Požadavky lze stanovit využitím relevantních zdrojů:


Mohou být přímo specifikovány v evropské, české nebo národní legislativě cílových zemí (např.
REACH, Příloha XVII, případně XIV.



V Annexu ZA harmonizovaných norem – kompletní soubor požadavků se však vyskytuje v hEN
zatím pouze výjimečně



V textu určených nebo jiných technických norem



Požadavky na značení a balení směsí lze odvodit na základě jejich klasifikace podle Nařízení
1272/2008 a/nebo Směrnice 1999/45/ES



Z indikativního seznamu nebezpečných látek



Z technické zprávy EOTA/TR 034



Z databáze CP-DS



Dotazem na kontaktní místa cílových zemí EU - týká se však stavebních výrobků bez
harmonizovaných specifikací (podle NV 163)



Dotazem na kontaktní místa pro stavební výrobky cílových zemí EU – po 1. 7. 2013
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Obecný postup posouzení shody se ZP3
Vlastní posouzení
Další postup je realizací příslušného systému AoC a respektuje
ustanovení NV 190 nebo NV 163:
 Podle určeného systému AoC provádí výrobce nebo autorizovaná nebo notifikovaná
osoba počáteční přezkoušení typu ITT, které by mělo zahrnovat i požadavky cílových
zemí, vztahující se k ZP3
 Na základě výsledků je výrobek popsán, případně i specifikován z hlediska tříd (např.
formaldehyd), v případě NV 163 a absence určených norem sestaví autorizovaná
osoba STO
 Výrobce provozuje odpovídající systém řízení výroby (factory production control)
FPC, který musí brát v úvahu i požadavky ZP3
 Notifikovaná nebo autorizovaná osoba schvaluje FPC pro systémy posuzování shody
AoC 1, 1+, 2+, vydává příslušný dokument a provádí nad schváleným FPC dohled
 Výrobce uvede výrobek na trh ve kterékoliv zemi EU a dodává jej bez dalších
zkoušek a posudků na trhy cílových zemí, jejichž požadavky splnil a posoudil jejich
shodu
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Modelový případ – Tapety „Krteček“
EN 15102:2007 Dekorační tapety – Výrobky ve formě
rolí a desek
Předpokládejme posouzení shody vinylových tapet s vícebarevným
potiskem s následující specifikací:
Výrobek:

Tapety v rolích podle EN 15102,
typ TA1, provedení „Krteček“

Výrobce:

Dekora, s.r.o.

Určené použití:

Dekorativní použití pro vnitřní stěny a stropy, vhodné do
dětských pokojů i pro vybavení jeslí a školek

Deklarované složení:

Papírový podklad
PVC s obsahem VCM < 1 mg/kg
Diisodecylftalát
Stabilizátor na bázi Zn2+ a Ba2+ solí kyseliny laurové
Retardér hoření Compro FR-65 (nehalogenovaný)
Vícebarevný potisk

Reakce na oheň:

Třída C

Určeno pro distribuci v:

ČR, Německo,

Baleno ve smršťovací fólii, přepravní obal karton 550x250x200mm
AoC System 1 (dle reakce na oheň)
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Modelový případ – Tapety „Krteček“
Zjištění požadavků
Norma EN 15102 je jednou z malého počtu harmonizovaných norem, poskytujících
komplexní informace o nebezpečných látkách a způsobu jejich hodnocení. Nicméně i v
Annexu ZA.1 této normy je uvedena možnost specifických požadavků jednotlivých států,
které mají být splněny.
Požadavky normy EN 15102:
Uvolnitelný formaldehyd:

max. 120 mg/kg tapety, zkouška dle EN 12149, met. C

Uvolňování vinylchloridu:

max. 0,2 mg/kg tapety, zkouška dle EN 12149, met. B

Toxické prvky - migrace:

Migrační zkouška dle EN 12149, met. A, analytická metoda
s detekčním limitem pod 10 % maxima migrace pro daný
19
prvek

Modelový případ – Tapety „Krteček“
Zjištění národních požadavků CZ, D
Databáze CP-DS (http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds ):
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Modelový případ – Tapety „Krteček“
Výsledek hledání v databázi pro ČR

NV č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech
povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v platném znění
Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v platném znění
Vyhláška č. 205/2009 Sb. o zjišťování emisí ze stacionárních zdrojů a o provedení některých dalších ustanovení zákona o
ochraně ovzduší
Vyhláška č. 304/2002 Sb., kterou se stanoví podrobná specifikace zásad a postup hodnocení biocidních přípravků a
účinných látek
Vyhláška č. 355/2002 Sb., kterou se stanoví emisní limity a další podmínky provozování ostatních stacionárních zdrojů
znečišťování ovzduší emitujících těkavé organické látky z procesů aplikujících organická rozpouštědla a ze skladování a
distribuce benzinu v platném znění
Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o
změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Zákon č. 120/2002 Sb. o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh v platném znění
Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění
některých zákonů v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v platném
znění
Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší) v platném znění
21

Modelový případ – Tapety „Krteček“
REACH - Příloha XVII



Položka č. 52 v příloze zahrnuje DIDP s omezením:
Nesmí se používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 %
hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a
předmětů pro péči o děti, které děti mohou vkládat do úst.



Položka č. 51 v příloze zahrnuje DEHP, DBP a BBP s omezením:
Nesmí se používat jako látky nebo ve směsích v koncentraci vyšší než 0,1 %
hmotnostních v měkčených plastových materiálech sloužících k výrobě hraček a
předmětů pro péči o děti.

DIDP je pro daný účel použitelný (nebude se vkládat do úst), ale často
bývá doprovázen stopami jiných ftalátů, nejčastěji DEHP.
Je proto vhodné zabývat se otázkou čistoty použitého změkčovadla.
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Modelový případ – Tapety „Krteček“
Vlastní proces posouzení shody


Notifikovaná osoba provede pro ITT zkoušky reakce na oheň a příslušnou klasifikaci.



Výrobce provede všechny ostatní zkoušky z tabulky ZA.1, včetně zkoušek uvolňování
formaldehydu a zkoušek migrace toxických elementů.



Zkouška uvolňování vinylchloridu není v tomto modelovém případě nutná, neboť výrobce
polymeru deklaruje hodnotu obsahu VCM pod 1mg/kg. V takovém případě norma EN 15102
nevyžaduje zkoušení.



Výrobce zavede systém řízení výroby FPC. V něm mimo nebezpečných látek specifikovaných
normou bude sledovat i problém čistoty změkčovadla DIDP z hlediska možné kontaminace ftaláty
pro daný účel nevhodnými.



Notifikovaná osoba vyhodnotí výsledky zkoušek provedené vlastní laboratoří (reakce na oheň) a
výrobcem (vše včetně zkoušek pro ZP3). Poté provede audit FPC, zaměřený na všechny
vlastnosti uvedené v tabulce ZA.1 a v kladném případě vydá ES certifikát, umožňující výrobci CE
značení.



Notifikovaná osoba provádí v rámci dohledu alespoň jednou ročně dozorový audit FPC, zaměřený
na všechny vlastnosti uvedené v tabulce ZA.1.



V případě problémů s distribucí výrobku v Německu se výrobce může bezplatně obrátit na české
kontaktní místo systému SOLVIT se žádostí o stanovisko ve věci hodnocení tapety splňující
požadavky



Kontaktní bod pro výrobky ProCoP není použitelný (harmonizovaná oblast).
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Modelový případ – PE trubky pro rozvody
pitné vody
podle normy ČSN EN ISO 15875-2

Předpokládejme posouzení shody trubek s následující specifikací:
Výrobek: Trubky z PE-X pro pitnou vodu podle ČSN EN ISO 15875-2,
typ TRUBEX – 2, provedení bílá natural
Výrobce: Trubex, a.s.
Určené použití:

Rozvody pitné vody

Deklarované složení:
Reakce na oheň:

Síťovaný polyethylen PE-X Corealis 12345

Třída F (nedeklarováno)

Určeno pro distribuci v:

ČR, v budoucnu potenciální distribuce do Německa

Posouzení shody podle NV 163, § 5
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Modelový případ – PE trubky pro pitnou vodu
Zjištění požadavků – české národní předpisy
Norma ČSN EN ISO 15875-2 řeší problematiku kontaktu s pitnou vodou v
článku 4.3 Vliv na pitnou vodu odkazem na obecnou část normy, ČSN EN
ISO 15875-1:2003. Tato norma se věnuje požadavku v článku 5.2
následovně:
Žádný z plastových a jiných materiálů pro součástí potrubního systému z PE-X, které
jsou trvale nebo dočasně ve styku s pitnou vodou, nesmí nepříznivě ovlivňovat její
kvalitu.
POZNÁMKA Evropské normy pro metody stanovení migrace, pachu a chuti a pro mikrobiologická
stanovení se připravují.

Je zřejmé, že nebyla nalezena shoda mezi partnery v CENu na společných požadavcích.
V českém národním systému se pro tento typ výrobků uplatní TN 07.09.05 Trubky a
kompletační prvky ze síťovaného polyetylénu (PE-X).
TN 07.09.05 se odkazuje na 2 komplementární české předpisy:
o Vyhl. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého
styku s vodou a na úpravu vody (zdravotní nezávadnost se má stanovit dle tohoto
postupu)
oVyhl. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a25
četnost a rozsah kontroly pitné vody

Modelový případ – PE trubky pro pitnou vodu
Zjištění požadavků – REACH příl. XVII

V Příloze XVII REACH pod položkou 23 figuruje kadmium
s následujícím omezením:
oNesmí se používat k barvení předmětů vyrobených z těchto látek nebo směsí:
(mj. síťovaný polyethylen PE-X). Bez ohledu na použití nebo zamýšlené
konečné použití nesmí být předměty nebo součásti předmětů zhotovovaných z
těchto výše uvedených látek a směsí barvených kadmiem v žádném případě
uvedeny na trh, jestliže obsah kadmia (vyjádřeno jako kovové Cd) je vyšší než
0,01 % hmotnostních materiálu plastu.
oTento požadavek je z legálního hlediska nezávislý na požadavcích
založených na migraci látek z materiálu trubky a je třeba jej v obecném případě
brát v potaz.
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Modelový případ – PE trubky pro pitnou vodu
Zjištění národních požadavků z CP-DS

Databáze CP-DS (http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds )

Pro zadání :
Advanced Search,
kriterium Country

Czech Republic,

kriterium Product Family

Pipes, tanks and ancillaries in contact with
drinking water

Obdržíme jako Search Results 13 českých předpisů
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Modelový případ – PE trubky pro pitnou vodu
Zjištění národních požadavků z CP-DS (CZ)
NV č. 61/2003 Sb. o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod,
náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech v
platném znění
Vyhláška SÚJB č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně v platném znění
Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a
rozsah kontroly pitné vody v platném znění
Vyhláška č. 376/2001 Sb. o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů v platném znění
Vyhláška č. 38/2001 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky určené pro styk s potravinami a pokrmy v
platném znění
Vyhláška č. 409/2005 Sb. o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a
na úpravu vody
Vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou
potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění
Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a biologických ukazatelů pro
vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb
Zákon č. 18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a
doplnění některých zákonů v platném znění
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění
Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o
vodovodech a kanalizacích) (zákon o vodovodech a kanalizacích) v platném znění
Zákon č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů v
platném znění
28

Modelový případ – PE trubky pro pitnou vodu
Zjištění národních požadavků z CP-DS (D)

Leitfaden Nachhaltiges Bauen im Gebäudebestand

Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von Schmierstoffen im Kontakt mit
Trinkwasser (Sanitärschmierstoffe)
Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Beschichtungen im
Kontakt mit Trinkwasser
Leitlinie zur hygienischen Beurteilung von organischen Materialien im
Kontakt mit Trinkwasser
Musterbauordnung - Fassung November 2002
Verordnung über Verbote und Beschränkungen des Inverkehrbringens
gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse nach dem
Chemikaliengesetz
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Modelový případ – PE trubky pro pitnou vodu
Požadavky českého předpisu 409/2005 Sb.

 Výluhovou zkouškou podle přílohy č. 1 může zjištěný podíl na znečištění vody
způsobený výrobkem dosáhnout nejvýše:
 obecně 10 % hygienického limitu sledovaného ukazatele pitné vody podle
254/2004 Sb.,
avšak


pro TOC 20% hygienického limitu

 pro CHSKMn 30 % hygienického limitu
 Podílem se rozumí příspěvek výrobku na znečištění vody ve třetím výluhu vyjádřený
jako koncentrace migrované složky K72 nebo příspěvek výrobku na znečištění vody ve
třetím výluhu modifikovaný konverzním faktorem podle přílohy č. 1 bodu 11 vyjádřený
jako modifikovaná koncentrace C3.
 U ukazatelů barva, pach a chuť musí být splněn hygienický limit stanovený
ve Vyhl. 254/2004 Sb.
 Minimální rozsah zkoušek je pro vybrané materiály uveden v Příloze 1, bodě 15
30

Modelový případ – PE trubky pro pitnou vodu
Rozsah zkoušek
Název zkoušky
Identifikace prvků v materiálu metodou XRF 1) v modelu nikoliv (nebarvený PE-X)
Stanovení TOC ve výluhu, 3 výluhy
Stanovení CHSKMn, ve výluhu 3 výluhy
Stanovení hodnoty pH ve výluhu , 3 výluhy
Stanovení obsahu Pb ve výluhu, 3 výluhy
Stanovení obsahu Cd ve výluhu, 3 výluhy
Stanovení obsahu V ve výluhu, 3 výluhy
Stanovení obsahu Ni ve výluhu, 3 výluhy
Stanovení obsahu fenolických látek ve výluhu
Stanovení barvy ve výluhu, 3 výluhy
Senzorické vyšetření – Stanovení pachu a chuti
Stanovení obsahu PAU 2) ve výluhu
v modelu nikoliv (nebarvený PE-X)
Specifické migrace látek omezených specifickým migračním limitem dle předložené
dokumentace o složení výrobku, resp. materiálu (splnění § 10 Vyhlášky 409/2005 Sb.) 3)
1)
2)
3)

došetření dalších kovů ve výluzích dle analýzy XRF, případně dokumentace
v případě použití sazí jako plniva
31
rozsah specifických migrací lze stanovit pouze na základě identifikace materiálu a dokumentace

Modelový případ – PE trubky pro pitnou vodu
Metody zkoušení
Semikvantitativní a kvantitativní stanovení prvků XRF
spektrometrií

SOP (interní
postup)

Stanovení pH výluhů potenciometricky
Měření barvy výluhů spektrofotometricky
Stanovení prahového čísla pachu a chuti výluhů
metodou nenucené volby, párová zkouška, zkrácená
metoda

ČSN ISO 10523
ČSN EN ISO 7887
ČSN EN 1622

Měření zákalu výluhů nefelometricky
Stanovení celkového obsahu uhlíku analyzátorem TOC
ve výluzích

ČSN EN ISO 7027
ČSN EN 1484

Stanovení obsahu fenolických látek ve výluzích
Stanovení Pb, Cd, Ni, V ve výluzích metodami ICP MS
ve výluzích
Stanovení polycyklických aromatických uhlovodíků ve
vodních výluzích metodou HPLC

SOP
SOP ITC A-10-97
ČSN 75 7554
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Modelový případ – PE trubky pro pitnou vodu
Vlastní proces posouzení shody
 Autorizovaná osoba provede veškeré ITT zkoušky.
 Autorizovaná osoba na základě přezkoumání dokumentace a výsledků ITT sestaví
STO.
 Výrobce zavede systém řízení výroby FPC. V něm musí zajistit shodu všech
výrobků i procesů s požadavky specifikovanými v STO.
 Autorizovaná osoba provede audit FPC, zaměřený na všechny vlastnosti uvedené
v STO a v kladném případě vydá Certifikát, umožňující výrobci uvádění na trh a
zabudování do staveb v České republice .
 Autorizovaná osoba provádí v rámci dohledu alespoň jednou ročně dozorový audit
FPC, zaměřený na všechny vlastnosti uvedené v STO, dále odebírá, zkouší a
hodnotí vzorky.
 Pro případný budoucí prodej v Německu může výrobce oslovit německý kontaktní
bod pro výrobky ProCoP. Přiloží k dotazu výsledky hodnocení provedených českou
autorizovanou osobou, případně dalších laboratoří. Německý ProCoP je povinen
podle Nařízení (ES) 764/2008 sdělit (jedná se o neharmonizovanou sféru) veškeré
národní požadavky technické i administrativní povahy včetně subjektů zajišťujících
příslušné kroky.
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Děkuji za pozornost
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