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Statistika
 Ke dni 31. 8. 2016 je v NANDO registrováno celkem 686 subjektů pro posuzování
shody stavebních výrobků podle nařízení CPR; z toho je 638 oznámených subjektů
a 48 TABů.
 Českých subjektů pro posuzování shody je v NANDO celkem 28, z toho 26
oznámených subjektů plus 2 TABy.
 Harmonizovaných norem je v NANDO celkem 605, k tomu 60 dokumentů EAD a 51
starších dokumentů ETAG, které jsou podle článku 66(3) dočasně používány jako
EAD.
 Seznam aktuálně platných EADs naleznete v databázi NANDO pod tímto odkazem
(v angličtině). České překlady jsou k dispozici na Informačním portálu pod tímto
odkazem. Jejich počet se stále zvyšuje, protože nové EADs jsou vydávány několikrát
ročně v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU). Na základě EADs lze vydat
evropské technické posouzení (ETA). Může tak učinit každý subjekt, který je k tomu
oznámen v NANDO, analogicky jako v případě harmonizovaných norem.
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Změny v CPR, přijaté v nedávné době (nařízení EK)
Dokumenty přijaté v přenesené pravomoci podle článků 60 až 63 CPR
(neboli „delegované akty“):
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1291/2014 ze dne 16. července
2014 o podmínkách klasifikace bez zkoušení desek na bázi dřeva podle normy EN
13986 a vnějších a vnitřních obkladů z rostlého dřeva podle normy EN 14915,
pokud jde o jejich požární odolnost, pokud se používají k obkládání stěn a stropů
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1292/2014 ze dne 17. července
2014 o podmínkách pro klasifikaci bez dalšího zkoušení některých nepotahovaných
dřevěných podlahovin spadajících pod normu EN 14342, pokud jde o jejich reakci
na oheň
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Změny v CPR, přijaté v nedávné době (nařízení EK – pokračování)
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 1293/2014 ze dne 17. července
2014 o podmínkách pro klasifikaci bez nutnosti zkoušení kovových latí a lišt pro
vnitřní omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma EN 13658-1,
kovových latí a lišt pro vnější omítání, na které se vztahuje harmonizovaná norma
EN 13658-2 a kovových lišt a profilů, na které se vztahuje harmonizovaná norma
EN 14353, pokud jde o reakci na oheň
 Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2016/364 ze dne 1. července 2015
o klasifikaci reakce stavebních výrobků na oheň podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
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Změny v CPR, přijaté v nedávné době (rozhodnutí EK)
 Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1936 ze dne 8. července
2015 o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na
ventilační kanály a potrubí určené k větrání vzduchem podle nařízení Evropského
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

 Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1959 ze dne 1. července
2015 o systémech použitelných pro posuzování a ověřování stálosti vlastností
výrobků pro kanalizační systémy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 305/2011
 Rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 2015/1958 ze dne 1. července
2015 o systémech posuzování a ověřování stálosti vlastností použitelných na
geosyntetika a související výrobky podle nařízení Evropského parlamentu a Rady
(EU) č. 305/2011
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Změny v CPR, na kterých se pracuje
V současné době se připravuje dalších 9 dokumentů (nařízení či rozhodnutí):
 Návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o podmínkách klasifikace bez
zkoušení pro lepené laminované dřevěné výrobky a konstrukční výrobky
z masivního dřeva spojované klínovým ozubem;
 Návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) o podmínkách klasifikace bez
zkoušení pro vnější omítky, vnitřní omítkoviny a podlahové stěrky;
 Návrh rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) o ustanovení systémů
posuzování a ověřování stálosti vlastností pro čističky odpadních vod.
 Návrh rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci (EU) o klasifikaci vlastností
stavebních výrobků z hlediska emise nebezpečných látek do vnitřního prostředí
(VOC)
 Návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci pro vnější clony a markýzy a
požadavky na vlastnosti a bezpečnost podle EN 13561
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Změny v CPR, na kterých se pracuje - pokračování
 Návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci pro klasifikaci horizontálního
vyrovnání a krátkodobé nasákavosti pro tepelněizolační výrobky z volně sypané
celulózy (LFCI) vyráběné in situ podle EN 15101-1
 Návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci pro motoricky ovládané dveře
podle EN 16361, s výjimkou otočných, původně určené k montáži s motorickým
ovládáním, bez vlastností požární odolnosti a kouřotěsnosti
 Návrh nařízení Komise v přenesené pravomoci pro klasifikaci odolnosti vůči mrazu
u pálených střešních tašek a tvarovek podle EN 1304
 Návrh rozhodnutí Komise v přenesené pravomoci o ustanovení systémů
posuzování a ověřování stálosti vlastností pro sestavy zábradlí s určeným použitím
ve stavbách pouze k zabránění pádu
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Aktuálně o CPR
 Zpráva o implementaci nařízení CPR podle článku 67(2) byla předložena
Evropskou komisí dne 7. 7. 2016 Evropskému parlamentu a Radě.
 Joint Initiative on Standardisation (Společná iniciativa pro normalizaci) –
nezávazná iniciativa vyvolaná Evropskou komisí byla zahájena 13. 6. 2016, s cílem
zdokonalit tvorbu harmonizovaných norem. Společná aktivita Komise, CEN a
zástupců průmyslu. Konkrétní obsah iniciativy bude představen v polovině října
2016 při příležitosti Světového dne pro normalizaci (World Standards Day 2016).
Pilotní projekt - zefektivnit postup přijímání harmonizovaných norem k CPR a jejich
publikaci v OJEU. CEN má připraveno cca 100 norem – kandidátů na harmonizaci,
avšak Komise nemůže obcházet předepsané procedury.
 Byla ustanovena pracovní podskupina při Stálém výboru pro stavebnictví, která se
zabývá analýzou situace kolem využití článků 5, 37 a 38 (tzn. výjimky z povinnosti
vypracovat PoV, použití zjednodušených postupů mikropodniky a jiné
zjednodušené postupy). Konala se jedna schůzka v listopadu 2015, zatím žádné
výstupy.
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Pro informaci: Nový grafický symbol v databázi NANDO
Evropská komise letos zavedla do NANDO nový grafický symbol – žlutý výstražný
trojúhelník - který má upozornit zájemce o služby oznámených subjektů na to, že
takto označený subjekt již možná nesplňuje všechny požadavky na něj kladené.
Konkrétně se tento symbol objeví u oznámeného subjektu, kterému skončila
platnost osvědčení o akreditaci a administrátor NANDO nemá k dispozici nové
osvědčení.
To může mít několik důvodů:
• příslušný oznamující orgán včas nenahrál do NANDO aktuální akreditaci,
protože ji neobdržel od oznámeného subjektu (informování o nových
akreditacích či úplné ztrátě akreditace je povinností OS);
• příslušný oznamující orgán včas nenahrál do NANDO aktuální akreditaci,
protože ji dostal na poslední chvíli (nutno počítat s tím, že na každou změnu
akreditace se vztahuje 14-denní lhůta pro námitky členských států);
• administrátor NANDO ještě nezpracoval řádně zaslanou akreditaci.
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Ukázka automaticky generovaného upozornění
grow-nando-administrator@ec.europa.eu
Reminder: review of NB
Dnes 1. 9. 2016, 7:00:24
Komu: grow-nando-administrator@ec.europa.eu
Kopie: holusova@unmz.cz, lichtenbergova@unmz.cz
Notified Body TEXTILNI ZKUSEBNI USTAV s.p. (ID 1021)
Legislation: Regulation (EU) No 305/2011 - Construction products
Reassessment results due: 01/09/2016.
This is to inform you that new documents to show that the competence of the
notified body is being monitored regularly should be uploaded as part of an update
to this notification. Please update the notification by 01/03/2017, or withdraw if
appropriate. Failure to do so in time means that the notification bears a tag on the
NANDO website to the effect that the Commission has not received assurance of its
continuing competence.
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Záznam na webu ČIA, o.p.s.
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Pro informaci:
Zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání
na trh
Dne 31. 3. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování
shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh. Zákon nabyl účinnosti 15. 4.
2016. Tento zákon mj. sjednotil formální stránku procesu oznamování a kontroly
oznámených subjektů ke všem typům stanovených výrobků označených CE, tedy
včetně stavebních výrobků podle CPR (§§ 17 až 26 tohoto zákona). Požadavky na
oznámené subjekty a veškeré další postupy posuzování a ověřování stálosti
vlastností stavebních výrobků označených CE se i nadále řídí podle CPR, které je
přímo použitelným právním předpisem a jako takové je nadřazeno české legislativě.
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Pro informaci:
Zákon č. 91/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, a některé další zákony
Dne 31. 3. 2016 byl ve Sbírce zákonů zveřejněn také zákon č. 91/2016 Sb., kterým se
mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a
doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.
Články týkající se oznámených subjektů podle CPR (původní § 11b) byly ze zákona
č. 22/1997 Sb. vyňaty a byl doplněn nový § 11d, který přesouvá oznamování a
kontrolu OS pod zákon 90/2016 Sb.
Tato novela kromě toho od 15. 4. 2016 ukončila nárok na bezplatné poskytování
norem pro stavební výrobky, protože byla doplněna Část 4 týkající se změny
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., kde se v § 196 odstavec 2 o bezplatném
poskytování norem zrušuje.
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Pro informaci:
Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb.,
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění
nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Dne 13. 7. 2016 vyšlo nařízení vlády č. 215/2016, kterým se mění nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební
výrobky (bez označení CE). Toto nařízení vlády nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2016,
s výjimkou ustanovení čl. I bodů 18 až 49, která nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2017.
Dokumenty vydané nebo pořízené při posuzování shody přede dnem nabytí
účinnosti tohoto nařízení lze využít jako doklady o posouzení shody nebo jako
podklady pro vyhotovení dokladů o posouzení shody podle nařízení vlády
č. 163/2002 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.
Podrobnosti budou sděleny na koordinační poradě dne 15. 9. 2016.
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Pro informaci:
Nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.
Hlavní změny:
úprava znění § 5, § 5a a § 6, která umožní AO provádět počáteční prověrku výroby
v místě výroby konkrétního výrobku. Současně již AO nemusí nutně provádět
následný dohled v místě výroby (platnost od 1. 9. 2016) ,
upřesněno ustanovení o poskytování prohlášení o shodě, včetně možnosti
poskytování na internetu (platnost od 1. 9. 2016),
zpřesnění ustanovení dávající distributorovi možnost provést posouzení shody a
AO možnost se tohoto posouzení účastnit (platnost od 1. 9. 2016),
doplnění přílohy č. 1 ve smyslu CPR - základní požadavky na stavby (platnost od
1. 9. 2016),
doplnění přílohy č. 2 o některé nové skupiny výrobků (platnost od 1. 1. 2017),
zpřísnění postupu posuzování shody u výrobků významných z hlediska požární
bezpečnosti.
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Koordinační pracoviště (to správné místo pro mnohé Vaše dotazy)
TZÚS Praha, s. p. (AO 204, OS 1020, TAB) byl pověřen ÚNMZ koordinační činností autorizovaných
osob / oznámených subjektů / subjektů pro technické posuzování v oblasti posuzování shody
stavebních výrobků, která zahrnuje zejména:
 ustavení a řízení Komise koordinačního pracoviště, která je poradním orgánem ÚNMZ a
koordinačního pracoviště;
 zajištění informační komunikace mezi pracovními skupinami, ČOI a zástupci podnikatelské
sféry;
 zajišťování tvorby a aktualizaci technických návodů pro posuzování shody podle nařízení vlády
č. 163/2002 Sb. v platném znění, v pracovních skupinách AO;
 zajištění koordinovaného postupu oznámených subjektů podle CPR;
 zajištění činnosti koordinačního pracoviště jako zrcadlové činnosti k poradní skupině
oznámených subjektů pro CPR (AG NB);
 předávání informací z evropských struktur českým autorizovaným osobám / oznámeným
subjektům, organizování účasti specialistů v pracovních sektorových skupinách oznámených
subjektů a pracovních skupinách EOTA;
 zpracování a distribuci metodických materiálů.

DĚKUJI ZA POZORNOST

Mgr. Václava Holušová, ÚNMZ

