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1. ÚVOD

 
Čtete-li tuto brožuru, je tomu tak nejspíše 
proto, že máte zájem uvádět stavební výrobky 
na trh EU. V tomto průvodci se dozvíte, 
jak postupovat při opatřování nového 
stavebního výrobku označením CE.  
Je v něm také vysvětleno, jak postupovat, 
pokud dojde ke změně výrobku (výrobních 
postupů, surovin, z nichž je vyroben, zkoušek, 
kterými prochází, atd.): v těchto případech 
je nutné revidovat potřebné dokumenty. 
Vzhledem k tomu, že se pravidla týkající 
se označení CE počínaje 1. červencem 2013 
změnila, budete možná muset označení CE 
na svých výrobcích aktualizovat a tato 
brožura vám může být v tomto ohledu 
užitečná.



.......................................
Základní 
charakteristika č. n:
Životnost, zákl. 
char. č. 1: 

...........................................

Libovolnaspol s. r. o., PO 
Box 21 B‐1010, město, stát
12345 - ABCDE - # # 

Oznámený subjekt # # 

www.libovolnaspol.eu/dop

EN # # 

Vnitřní a vnější použití

Charakteristika:  # #
Charakteristika: třída # #
Charakteristika: # #  
Charakteristika: třída # #

www.libovolnaspol.eu/dop

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH
Jedinečný identifikační kód typu výrobku

Zamýšlené/zamýšlená použití

Výrobce

Oznámený subjekt

Deklarované vlastnosti:

Příslušná technická dokumentace a/nebo specifická technická 
dokumentace

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem 
deklarovaných vlastností. 

Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011
vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

V [město] dne # #

Základní 
charakteristiky Vlastnosti POSV Harmonizovaná 

evropská norma

14

Č. 12345 - ABCDE - # #

Výrobek je zamýšlen k použití… 

Libovolnaspol s. r. o., PO Box 21 B‐1010, město, stát

Oznámený subjekt # #

Č. dokumentu…

Paní/pan ...

Základní 
charakteristika č.1:
Základní 
charakteristika č. 2: 

# # jednotky / třída 
/ popis
# # jednotky / třída 
/ popis

# # jednotky / třída 
/ popis
# # jednotky / třída 
/ popis

# #

# #  

# # 

# # 

EN # #  

EN # #  

EN # #  

EN # #  

Počáteční 
zkoušky

Řízení
 výroby

Pokyny a 
bezpečnostní 

informace

Informace 
týkající

 se REACH

Osvědčení 
vydané 

oznámeným 
subjektem

Evropské 
technické 
posouzení 

(ETA)

Příslušná 
technická 

dokumentace

Specifická 
technická 

dokumentace

Viz 2.1 Viz 
2.1.7

Viz 2.1

Viz 
2.1.2

Viz 2.3.2
Viz 2.3.3

Viz 2.3.4

Viz 2.3.1

Viz 
2.1.4

Viz 
2.1.5

Viz 
2.1.5
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Obrázek označení CE a prohlášení o vlastnostech níže ukazuje, na kterých místech tohoto průvodce 
lze nalézt vysvětlení jednotlivých částí a jak spolu označení a prohlášení souvisejí.
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1.1. Proč je označení CE zapotřebí?

Přidaná hodnota označení CE spočívá v tom, že prodej stavebních výrobků s tímto označením musí umožnit 
všechny země EU. Orgány veřejné moci tedy nemohou požadovat, aby byl výrobek opatřen dalšími označeními 
či aby k němu byla k dispozici jiná osvědčení, tím méně aby prošel dalšími zkouškami. Se svým výrobkem 
tedy můžete sami (nebo prostřednictvím distributorů) v kterékoliv ze zemí v rámci evropského vnitřního trhu 
obchodovat s toutéž dokumentací. Díky tomu a díky prohlášení o vlastnostech tak vaši zákazníci a koncoví 
uživatelé mohou lépe kontrolovat vlastnosti výrobku a porovnávat jej s výrobky jinými, a to na základě téhož 
technického přístupu. 

Pokud jako výrobce připojíte k výrobku označení CE, poskytujete tím ujištění, že vlastnosti výrobku, který 
prodáváte, odpovídají vlastnostem, které deklarujete a které byly získány na základě správné evropské technické 
specifikace (viz oddíl 1.2).

Označení CE obsahuje některé základní informace o výrobku a uvádí odkaz na další dokumenty s důležitými 
informacemi. Tato brožura se věnuje tomu, jak tyto dokumenty vytvořit, a uvádí některé příklady.

1.2. Kdy je označení CE pro výrobek povinné?

Označení CE je při prodeji na evropském vnitřním trhu povinné v případě většiny stavebních výrobků. Opatřit 
výrobek tímto označením v ostatních případech povinné není, lze tak však při dodržení určitých pravidel učinit.

1.2.1. Povinné označení CE (postup prostřednictvím CEN)
Chcete-li zjistit, zda je pro váš výrobek označení CE povinné, nahlédněte nejprve do Úředního věstníku 
Evropské unieI a hledejte poslední aktualizaci zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných norem. Výsledkem 
takovéhoto hledání je pak tabulka podobná této:

ESO (1) Odkaz a název harmonizované normy  
(a referenční dokument)

Odkaz na nahrazovanou 
normu

Datum platnosti normy 
jako harmonizované 

normy

Datum konce období 
souběžné existence 

Pozn. 4

CEN
EN 295-1:2013 
Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní 
a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky na trouby, 
tvarovky a spoje

EN 295-10:2005 1.11.2013 1.11.2014

Tento seznam může obsahovat dva typy odkazů: nové harmonizované normy a revize norem. U nových norem 
je pole „odkaz na nahrazovanou normu“ prázdné. Pokud váš výrobek spadá do oblasti působnosti některé 
z nových harmonizovaných norem, je jeho označení CE během období souběžné existence nepovinné a počínaje 
koncem tohoto období povinné. 

Svůj výrobek pak musíte zkontrolovat podle názvů norem, jež jsou k dispozici v Úředním věstníku, a zjistit, zda 
se na něj některá z nich nevztahuje.

PŘÍKLAD: Existuje harmonizovaná norma pro dlaždice, které se používají jako podlahová 
krytina, neexistuje však norma pro dlaždice používané na okenních parapetech.
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K ověření oblasti působnosti (rozsahu) dotčených norem můžete využít vyhledávače na internetových stránkách 
Evropského výboru pro normalizaci (CEN)II. 

Výrobky uvedené v oblasti působnosti normy (první kapitola – Předmět normy) je třeba opatřit označením CE, 
a to podle dat uvedených v tabulce z Úředního věstníku.

Není-li pole „odkaz na nahrazovanou normu“ prázdné, je i nadále povinné opatřovat výrobky, na které se dané 
harmonizované normy vztahují, označením CE. Během období souběžné existence si můžete vybrat, kterou 
z verzí použijete – zda nahrazovanou, nebo novou – avšak po datu, kdy období souběžné existence skončí, 
lze používat pouze verzi revidovanou. Díky tomu se můžete – obecně ve lhůtě jednoho roku – přizpůsobit 
případným změnám v posouzení vašeho výrobku a/nebo prohlášení o vlastnostech.

Informace relevantní z hlediska označení CE se uvádějí v příloze ZA příslušné normy.

1.2.2. Nepovinné označení CE (postup prostřednictvím EOTAIII)
Pokud se na výrobek, který budete prodávat, nevztahuje žádná z harmonizovaných norem, můžete jej označením CE 
opatřit dobrovolně. Nejprve musíte ověřit, zda se na něj nevztahuje některý ze stávajících evropských dokumentů 
pro posuzování (EAD)1. Jejich seznam je k dispozici na internetových stránkách Evropské komise v oddíle nazvaném 
NANDOIV (New Approach Notified and Designated Organisations – organizace oznámené a jmenované podle 
nového přístupu). Naleznete zde také zvláštní stránku se seznamem evropských dokumentů pro posuzováníV. 

Prostřednictvím oddílu publikace na internetových stránkách Evropské organizace pro technické schvalování 
(EOTA)VI se také můžete podívat na obsah dotčeného dokumentu, mj. i na jeho oblast působnosti. Pokud je 
váš výrobek do oblasti působnosti těchto dokumentů zařazen, můžete požádat jeden ze subjektů z oficiálního 
rejstříku subjektů pro technické posuzováníVII, aby váš výrobek posoudil za účelem jeho opatření označením CE.

V případě, že váš výrobek a jeho zamýšlené použití či zamýšlená použití do oblasti působnosti žádného 
z evropských dokumentů pro posouzení nespadají, můžete některý ze subjektů pro technické posuzování 
požádat, aby evropský dokument pro posuzování vytvořil. Tento postup přitom bude trvat déle než postup 
v případě, kdy evropský dokument pro váš výrobek existuje.

Postup prostřednictvím EOTA má dvě fáze podobné fázím při postupu prostřednictvím CEN:
 ■ vytvoření evropského dokumentu pro posuzování;
 ■ posouzení subjektem pro technické posuzování.

V tomto průvodci jsou obě fáze vysvětleny.

1.2.3. Výjimky z označení CE
V některých případech nejste jako výrobce povinen opatřit svůj výrobek označením CE ani v případě, že je tento 
výrobek a jeho zamýšlené použití do oblasti působnosti harmonizované normy zařazen. 

Tyto výjimky tvoří případy, kdy je výrobek k danému použití vyroben jednotlivě nebo na zakázku, nebo je při 
jeho výrobě nutno dodržet tradiční postupy, které zaručí ochranu oficiálně chráněných staveb (staveb, jež jsou 
součástí kulturního dědictví, staveb historických apod.).

Pokud chcete jedné z těchto výjimek využít, důrazně se doporučuje, abyste se ujistili, že se na váš výrobek 
skutečně vztahuje: v opačném případě totiž může dojít k problémům s orgány dozoru nad trhem. Pokud máte 
ohledně svých výrobků otázky, měli byste se obrátit na kontaktní místo pro výrobky v zemi, v níž hodláte 
výrobek prodávat.

1 Anglická zkratka ETA (European Technical Assessment – evropské technické posouzení) byla ve směrnici o stavebních výrobcích 
použita pro evropské technické schválení (European technical approval).
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2. ÚKOLY VÝROBCE

Označení CE nespočívá pouze v opatření vašeho výrobku značkou – celý postup 
označení CE vyžaduje od výrobců splnění řady úkolů. Tato kapitola obsahuje 
podrobné informace o tom, jak se s těmito úkoly vypořádat. 

Před začátkem celého postupu a v jeho průběhu jsou zapotřebí tyto dokumenty:
 ■ (při postupu prostřednictvím CEN) harmonizovaná norma či normy použitelné pro váš výrobek. Tyto 
normy si můžete zakoupit ve svém jazyce prostřednictvím normalizačního orgánu svého členského státu. 
Seznam vnitrostátních normalizačních orgánů v EvropěVIII je dostupný z internetových stránek CENIX. 
Harmonizované normy někdy obsahují odkazy na další normy (zkušební metody, tabulkové hodnoty atd.), 
jež mohou být důležité.

 ■ (při postupu prostřednictvím EOTA) evropský dokument či evropské dokumenty pro posuzování 
použitelný či použitelné pro váš výrobek. Tyto dokumenty lze stáhnout z oddílu publikace na interne-
tových stránkách EOTAX. Evropské dokumenty pro posuzování někdy obsahují odkazy na normy, které 
mohou být důležité.

2.1. Výrobní postup

V rámci svých vnitřních postupů zajištění kvality a v některých případech ve spolupráci s externími laboratořemi 
či poskytovateli služeb odpovídáte za posouzení vlastností výrobku a zavedení postupu řízení výroby. Výsledky 
posouzení a řízení výroby vám umožní ověřit, že se vlastnosti s časem nemění. Právním pojmem pro tuto 
skutečnost, je „posuzování a ověřování stálosti vlastností” (POSV2) a třetí strana respektive strany provádějící 
ověření se nazývají oznámené subjekty. 

2.1.1. Základní charakteristiky
Posouzení výrobku spočívá ve stanovení hodnoty řady charakteristik nazývaných základní charakteris-
tiky. Jejich úplný seznam lze nalézt v příloze ZA harmonizovaných norem a v evropských dokumentech pro 
posuzování. Tento seznam může být u každého jednotlivého zamýšleného použití odlišný, přičemž by v něm 
v případě, že má váš výrobek více než jedno zamýšlené použití, měly být zohledněny charakteristiky související 
s každým z těchto použití. Součástí tohoto seznamu je také systém POSV pro každou ze základních charakte-
ristik. V závislosti na dotčeném systému POSV je pak ke splnění souvisejících úkolů zapotřebí jednoho nebo 
více oznámených subjektů.

2 Ve směrnici o stavebních výrobcích se pro tento systém místo anglické zkratky AVCP (odpovídající české POSV) používala zkratka AoC.
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2.1.2. Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních 
výrobků (POSV)

Jakmile máte k dispozici seznam základních charakteristik, které mají význam pro váš výrobek, je nutno 
zkontrolovat, jaké postupy (např. zkušební metody, tabulkové hodnoty atd.) je při deklaraci vlastností každé 
ze základních charakteristik zapotřebí uplatnit. Je vaší povinností tyto postupy při zkouškách vzorků dodržet. 
Musíte také vymezit podrobný postup řízení výroby. 

V některých případech si systém POSV použitelný pro každou ze základních charakteristik vyžádá, aby oznámený 
subjekt provedl určité další úkoly. Následující tabulka ukazuje úkoly, které musí v závislosti na systému POSV 
výrobce a oznámený subjekt splnit.

Systém POSV

Prověřovací zkoušky vzorků odebraných 
oznámeným subjektem 

Průběžný dozor, posouzení a hodnocení  
řízení výroby

Počáteční inspekce (závodu a řízení výroby)

Posouzení vlastností

Další zkoušky vzorků odebraných výrobcem

Řízení výroby

1+ 1 2+ 3 4

Výrobce Oznámený subjekt

Pokud všechny charakteristiky vašeho výrobku spadají pod systém POSV 4, nebudete se na oznámený subjekt 
muset obrátit. Pokud se na tyto charakteristiky vztahuje systém 3, musí váš výrobek odzkoušet oznámený 
subjekt (v tomto případě oznámená laboratoř), přičemž tento subjekt může být u každé jednotlivé základní 
charakteristiky jiný. Pokud charakteristiky výrobku spadají pod systém 1, 1+ či 2+, bude s vámi v průběhu 
posouzení oznámený subjekt spolupracovat a plnit některé úkoly ve vašem výrobním závodě; v tomto případě 
je tak obvykle nejlepší obrátit se ve věci provedení všech těchto úkolů pouze na jeden oznámený subjekt.

PŘÍKLAD: Jednou z důležitých základních charakteristik některých konstrukčních výrobků je 
jejich pevnost v tlaku. Pevnost v tlaku lze nalézt v seznamu základních charakteristik v příloze 
ZA dotčené harmonizované normy. Systém POSV stanovený pro tuto základní charakteristiku 
dotčených výrobků je 2+. Výrobci těchto výrobků tedy musí provést počáteční zkoušku výrobku, 
zavést postup řízení výroby a odzkoušet výrobek na základě svého systému řízení kvality. 
Mají také povinnost obrátit se na oznámený subjekt a požádat jej o provedení počáteční inspekce 
(mj. i výrobního závodu a postupu řízení výroby) a pravidelné posuzování postupu řízení výroby. 
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Oficiální rejstřík oznámených subjektůXI, které oznámily členské státy jakožto subjekty pověřené plněním 
úkolů třetích stran, je k dispozici na internetových stránkách NANDO. Můžete se přitom obrátit na jeden či více 
oznámených subjektů z kterékoliv ze zemí.

2.1.3. Žádná vlastnost není stanovena
Členské státy zavedly různé požadavky na základní charakteristiky výrobků, které se v každé z jednotlivých 
zemí používají. Více informací lze nalézt např. prostřednictvím seznamu výrobků vedených kontaktními místy 
v některých členských státech. Tyto informace byste měli zohlednit při rozhodování o tom, které z charakte-
ristik budete deklarovat.

Můžete také dojít k závěru, že některé ze základních charakteristik nemají z hlediska vašeho výrobku význam, 
protože je vaši zákazníci nepožadují.

Pokud se rozhodnete neuvést v prohlášení konkrétní charakteristiky, uvedete v něm v obou těchto případech, 
že žádná vlastnost není stanovena, a to pomocí písmen „NPD“ (No Performance Determined – žádná vlastnost 
není stanovena).

Využít možnosti uvést v prohlášení, že žádná vlastnost není stanovena, lze při dodržení následujících podmínek:
 ■ u výrobků při postupu prostřednictvím CEN musíte v prohlášení uvést vlastnost alespoň jedné ze základních 
charakteristik;

 ■ u některých základních charakteristik může být nepřípustné uvádět, že žádná vlastnost není stanovena. 
V tomto směru lze více informací nalézt v příloze ZA příslušné harmonizované normy.

2.1.4. Další požadavky při využití postupu prostřednictvím EOTA
Prvním krokem při využití tohoto postupu je obrátit se na subjekt pro technické posuzování, který pak provede 
úkoly podle evropského dokumentu pro posuzování. Subjekt pro technické posuzování vám následně vydá 
dokument nazývaný evropské technické posouzení (ETA), který budete potřebovat při dalších krocích.

2.1.5. Zjednodušené postupy
U některých základních charakteristik nebudete žádné posouzení potřebovat, protože se na evropské úrovni 
přijímá obecná hodnota či obecné prohlášení. V takovém případě Evropská komise vydává právní akt, jenž 
tyto informace obsahuje. K tomu, abyste mohli tuto možnost využít, však musíte vytvořit dokument, v němž 
vysvětlíte, že se tento právní akt vztahuje na váš výrobek. Takový dokument se oficiálně nazývá „příslušná 
technická dokumentace“. Pokud dotčená základní charakteristika spadá pod systém POSV 1 či 1+, musí uvedený 
dokument ověřit oznámený subjekt.

PŘÍKLAD: Výrobci ocelových plechů s polyesterovým povlakem používaných jako jednovrstvé 
(bez izolace na rubu) mohou využít rozhodnutí KomiseXII a bez jakéhokoliv posouzení deklarovat, 
že tyto plechy mají třídu reakce na oheň A1. Ze znění rozhodnutí vyplývá, že je použitelné 
pouze v případě, že se jmenovitá tloušťka pokoveného ocelového plechu pohybuje mezi 0,4 
a 1,5 mm. Pokud tedy výrobek splňuje tuto podmínku, musí výrobce vytvořit pouze dokument 
(příslušnou technickou dokumentaci) obsahující právní odkaz na toto rozhodnutí Komise a na 
výsledky měření tloušťky výrobku, jejichž hodnota musí odpovídat uvedenému rozpětí.
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Dalším způsobem, jak posouzení výrobku zjednodušit, je možnost zkoušet výrobek společně s jinými výrobci. 
K využití společných (sdílených) posouzení je třeba vytvořit další „příslušnou technickou dokumentaci“, jejíž 
součástí jsou:

 ■ výsledky zkoušek získané dotčeným jiným výrobcem;
 ■ povolení k použití těchto výsledků vydané dotčeným jiným výrobcem;
 ■ dokumentace dokládající, že oba výrobci používají postupy a suroviny, které si odpovídají.

Je-li vaším výrobkem systém tvořený součástmi, jež sestavujete či vyrábíte, přičemž některé ze základních 
charakteristik součásti již jejich výrobce posoudil, můžete výsledky zkoušky, jež získal váš dodavatel, využít. 
Tento postup se nazývá sériová zkouška (kaskádování) a k jeho využití je rovněž třeba vytvořit „příslušnou 
technickou dokumentaci“, jejíž součástí jsou:

 ■ výsledky zkoušek získané dotčeným poskytovatelem systému;
 ■ povolení k použití těchto výsledků vydané dotčeným jiným výrobcem;
 ■ dokumentace dokládající, že lze posouzení dotčené součásti či celého systému použít. Tato dokumentace 
musí rovněž uvádět, že při sestavování systému byly dodrženy příslušné pokyny.

2.1.6. Podklady
Po posouzení základních charakteristik byste měli mít k dispozici tyto dokumenty:

 

 ■ počáteční zkoušku výrobku včetně seznamu základních charakteristik a výsledků posouzení (zkoušky, 
tabulkové hodnoty atd.);

 ■ evropské technické posouzení (pouze při postupu prostřednictvím EOTA, který nahrazuje jiné počáteční 
zkoušky);

 ■ zdokumentovaný postup řízení výroby;
 ■ osvědčení vydané/vydaná oznámeným subjektem/subjekty, pokud se to vyžaduje; 
 ■ v případě potřeby příslušnou technickou dokumentaci;
 ■ v případě potřeby specifickou technickou dokumentaci.

Všechny tyto dokumenty je třeba archivovat. Orgány dozoru nad trhem si je mohou vyžádat. 
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2.1.7. Jedinečný identifikační kód
Jakmile je posouzení dokončeno, musíte svému výrobku přiřadit kód. Tento kód se nazývá „jedinečný identifi-
kační kód typu výrobku“ a souvisí s tím, jaký druh výrobku vyrábíte a jaké vlastnosti mají jeho základní charak-
teristiky. Pokud vytvoříte nový výrobek, musíte mu přiřadit nový jedinečný identifikační kód, přičemž v případě, 
že se změní vlastnosti kteréhokoliv z vašich výrobků, musíte změnit i tento jeho kód. 

PŘÍKLAD: Můžete si zvolit kód sestávající z obchodního názvu výrobku, interního kódu souvi-
sejícího s výrobním postupem a dnem, kdy proběhlo posouzení výrobku:
LibovolnyVyrobek-123.ABC-2014.07.17
Díky takovéto kombinaci budete typy výrobků moci snadno klasifikovat a aktualizovat.

2.2. Kdy je třeba zahájit nové posouzení?

2.2.1. Nové výrobky
Všechny tyto úkoly budete muset zopakovat pokaždé, když vytvoříte nový výrobek, včetně toho, že se obrátíte 
na oznámený subjekt a subjekt pro technické posuzování, pokud je to potřebné.

2.2.2. Změny ve výrobě
Pokud ve své výrobě provádíte změny, úpravy nebo v rámci postupu řízení výroby zjistíte, že k takovýmto 
změnám ve výrobě došlo, budete muset u výrobku ověřit, že se vlastnosti žádné z deklarovaných základních 
charakteristik nezměnily. V případě, že ke změně došlo, budete muset buď upravit svou výrobu tak, abyste 
dosáhli deklarovaných vlastností, nebo můžete (u základních charakteristik, které se změnily) všechny 
úkoly související s POSV provést znovu. Je přitom třeba mít na zřeteli, že pokud je dotčená charakteristika 
deklarována v rámci systému POSV 1, 1+ či 3, budete se muset rovněž obrátit na oznámený subjekt a požádat 
jej o provedení příslušných úkolů. Při postupu prostřednictvím EOTA se změny vlastností nedotýkají pouze 
oznámených subjektů, ale také subjektu pro technické posuzování, a to proto, že je zapotřebí nové evropské 
technické posouzení.

V obou případech budete při vytvoření nového výrobku či změně deklarovaných vlastností muset příslušné 
podklady vytvořit či aktualizovat. Rovněž je zapotřebí aktualizovat dokumenty, které jste poskytli zákazníkům.
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2.3. Dokumenty, které je třeba poskytnout zákazníkům

Jakmile máte všechny informace připraveny, je třeba vypracovat tyto dokumenty:
 ■ prohlášení o vlastnostech výrobku;
 ■ označení CE a průvodní informace k výrobku;
 ■ pokyny a bezpečnostní informace;
 ■ informace týkající se REACH (viz oddíl 2.3.4).

 

2.3.1. Prohlášení o vlastnostech
Za použití shromážděných informací musíte nejprve vypracovat prohlášení o vlastnostech. Jedná se o nejdůle-
žitější podkladový dokument k označení CE, protože obsahuje úplné informace o výrobci a dotčeném výrobku 
a jeho vlastnostech. Označení CE představuje pouze souhrn informací obsažených v prohlášení o vlastnostech.

Při tvorbě vlastního formátu prohlášení o vlastnostech ke svým výrobkům se musíte řídit pokyny vyhlášenými 
v Úředním věstníku Evropské unie v nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení 
o stavebních výrobcíchXIII.
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V následující tabulce se popisují všechny jednotlivé body, které je třeba v prohlášení o vlastnostech vyplnit, 
a uvádějí se v ní některé další vysvětlivky, které vám pomohou porozumět tomu, jaké informace mají být 
v prohlášení uvedeny:

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

Číslo prohlášení 
o vlastnostech

Tímto číslem lze prohlášení o vlastnostech klasifikovat (2.1.7). Může přitom 
být totožné s jedinečným identifikačním kódem typu výrobku.

1.
Jedinečný identi-
fikační kód typu 
výrobku

Tento kód se vztahuje k deklarovaným vlastnostem výrobku. Musí jednoznačně 
stanovit vztah mezi výrobkem a jeho vlastnostmi.

Můžete použít jakýkoliv kód, který považujete za užitečný, přičemž tento kód 
může obsahovat čísla, písmena, data atd.; je ovšem třeba pečlivě dbát na to, 
aby se u dvou různých výrobků tentýž kód neopakoval.

2.
Zamýšlené/
zamýšlená 
použití

V tomto bodě je třeba uvést všechna zamýšlená použití výrobku, která u svého 
výrobku předpokládáte (viz oddíl 1.2.1 a 1.2.2). Zkopírujte sem znění z přílohy 
ZA dotčené harmonizované normy či evropského dokumentu pro posuzování.

3. Výrobce
V tomto bodě uvádíte nejen název své společnosti, firmu či zapsanou ochrannou 
známku, ale také kontaktní adresu na sebe jakožto výrobce. Lze přitom uvádět 
adresy z celého světa.

4.
Zplnomocněný 
zástupce

Zplnomocněného zástupce je nutno v dokumentu uvádět pouze v případě, 
že jste jako výrobce zplnomocněného zástupce (či svého agenta) jmenovali. 
V opačném případě lze tento bod vypustit.

5.
Systém/systémy 
POSV

Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (systém POSV) 
uvedený/uvedené v příloze ZA dotčené harmonizované normy či v kapitole 
k POSV dotčeného evropského dokumentu pro posuzování (viz oddíl 2.1.2). 
Pokud se uplatňuje více systémů, je třeba deklarovat každý z nich, přičemž 
tyto systémy lze uvést v bodě 7 (např. formou tabulky).

6a.
Harmonizovaná 
norma 
(buď 6a, nebo 6b)

V tomto bodě je třeba uvést referenční číslo dotčené harmonizované normy 
a datum jejího vydání podle Úředního věstníku Evropské unie (viz oddíl 1.2.1).

Oznámený 
subjekt / ozná-
mené subjekty 

Pokud úkoly POSV provedly oznámené subjekty, je třeba v tomto bodě uvést 
jejich identifikační čísla (viz oddíl 2.1.2).
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6b.
Evropský 
dokument pro 
posuzování

V tomto bodě je třeba uvést referenční číslo evropského dokumentu pro 
posuzování a datum jeho vydání (viz oddíl 1.2.2).

Evropské tech-
nické posouzení:

Číslo evropského technického posouzení vydaného subjektem pro technické 
posuzování. 

Subjekt pro tech-
nické posuzování

Název subjektu pro technické posuzování, který evropské technické posouzení 
vydal.

Oznámený 
subjekt / ozná-
mené subjekty

Pokud úkoly POSV provedly oznámené subjekty, je třeba v tomto bodě uvést 
jejich identifikační čísla (viz oddíl 2.1.2).

7.
Deklarovaná 
vlastnost / dekla-
rované vlastnosti

Toto je klíčová část dokumentu, která sestává z deklarovaných vlastností 
výrobku. Je třeba zde uvést úplný seznam základních charakteristik podle 
přílohy ZA dotčené harmonizované normy či evropského dokumentu pro 
posuzování k zamýšleným použitím, jež byla deklarována již v bodě 2. Pokud 
jsou splněny podmínky uvedené v oddíle 2.1.3, lze uvést písmena „NPD“ 
(No Performance Determined – žádná vlastnost není stanovena).

Při vypracování prohlášení o vlastnostech v papírové podobě je nejlepší 
vyplnit tento bod formou tabulky, v níž se na samostatném řádku uvede každá 
z dotčených základních charakteristik a ve sloupcích deklarované vlastnosti. 
Pokud se uplatňují různé systémy POSV, přidejte pro ně v tabulce další sloupce. 

8.

Příslušná tech-
nická doku-
mentace a/
nebo speci-
fická technická 
dokumentace

V případech, kdy bylo posouzení vašeho výrobku provedeno některým 
ze zjednodušených postupů, je v tomto bodě třeba uvést odkaz či odkazy 
na specifickou či příslušnou technickou dokumentaci, kterou jste vytvořili 
(viz oddíl 2.1.5). Vlastní dokumenty musí výrobce uchovávat, v tomto bodě 
je třeba uvést pouze odkazy na ně.

Odkaz na online 
kopii prohlášení 
o vlastnostech

Pokud budete kopii prohlášení o vlastnostech nahrávat na internetové stránky, 
můžete v tomto bodě uvést odkaz, z něhož bude tato kopie dostupná.

Prázdné kolonky lze vypustit. Pro lepší srozumitelnost prohlášení o vlastnostech můžete také změnit pořadí 
poskytovaných informací a/nebo některé z bodů spojit. 

Pokud vyrábíte řadu typů výrobků, a vlastnosti téměř všech jejich deklarovaných charakteristik jsou totožné, 
můžete v témže dokumentu uvést různé varianty typů výrobků, a to například formou tabulky. V tomto případě 
musí být u každé jednotlivé varianty jasně patrné číslo prohlášení o vlastnostech, identifikační kód uvedený 
v bodě 1 (pokud se neliší od čísla prohlášení o vlastnostech) a deklarovaná vlastnost uvedená / deklarované 
vlastnosti uvedené v bodě 7. Takto by mělo být zajištěno, že informace o vlastnostech budou jasné a jednoznačné 
pro každého příjemce výrobku. 

Po vypracování konečné verze dotčeného dokumentu musíte spolu s podklady uchovávat i jeho kopii. Máte 
povinnost tyto dokumenty archivovat alespoň deset let od okamžiku, kdy prodáte poslední výrobek daného 
druhu. 
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Pokud chcete své výrobky prodávat v jiných zemích EU, nezapomeňte nechat prohlášení o vlastnostech přeložit 
do všech jazyků požadovaných členskými státy, kde se výrobek bude prodávat.

Při posílání prohlášení spolu s výrobkem či poštou nebo e-mailem byste si měli vždy konečnou verzi dokumentu 
nechat a přiložit k dodávanému výrobku její kopii. Nejlepší je však nahrát prohlášení o vlastnostech výrobků 
na internetové stránky (obvykle stránky vaší společnosti) v jazycích požadovaných zeměmi, v nichž se výrobky 
prodávají. Můžete-li zaručit, že dokument bude v nezměněném stavu po předepsanou dobu deseti let přístupný 
a uvedete-li odkaz na něj v označení CE, nemáte povinnost jej svým zákazníkům zasílat. Jedinou výjimkou 
z tohoto pravidla je situace, kdy si zákazník prohlášení o vlastnostech vyžádá (ústně či písemně): v tomto 
případě je nutné zákazníkovi prohlášení zaslat, i pokud je na vašich internetových stránkách k dispozici. 

Po nahrání svého prohlášení o vlastnostech na internetovou stránku jej nemůžete smazat po dobu deseti 
let od okamžiku, kdy jste naposledy prodali výrobek tohoto druhu, jenž odpovídá dotčenému prohlášení. 
Pokud v dotčeném dokumentu naleznete chybu nebo se vlastnosti výrobku změní, musíte nahrát novou 
verzi dokumentu, a stále zajišťovat dostupnost verze staré (viz oddíl 2.2.2). Tyto pokyny lze nalézt v „nařízení 
v přenesené pravomoci o „elektronickém poskytování“XIV.

PŘÍKLAD: Z běžných zjednodušení lze mj. uvést: vypuštění čísla prohlášení o vlastnostech, 
pokud je totožné s jedinečným identifikačním kódem; vypuštění čísel nadpisů; vypuštění údajů 
o zplnomocněném zástupci, pokud v daném případě neexistuje; vypuštění bodu 6b, pokud 
pro daný výrobek není relevantní, vypuštění bodu o příslušné a/nebo specifické technické 
dokumentaci, pokud není relevantní.
Užitečné je také uvést deklarované vlastnosti, systém POSV a dotčenou harmonizovanou 
normu v samostatných sloupcích v tabulce, kde se uvádějí deklarované hodnoty.
Lze také uvést internetové stránky, na kterých je prohlášení o vlastnostech k dispozici.
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2.3.2. Označení CE 
Nyní můžete na základě prohlášení o vlastnostech, které jste právě vyplnili, vytvořit označení CE. Následující 
tabulka obsahuje popis toho, co mají průvodní informace k označení CE obsahovat, a některé další vysvětlivky, 
které vám napomohou porozumět tomu, jaké informace uvést:

Symbol CE lze v různých formátech najít na internetových stránkách Evropské 
komise k označení CEXV. 

14
Je povinné uvést alespoň dvě poslední číslice roku, v němž bylo označení CE 
poprvé připojeno. Pokud v prohlášení o vlastnostech některou z informací, s níž 
toto označení CE souvisí, změníte, je třeba tyto číslice aktualizovat.

Jméno a adresa
Musíte uvést jméno a sídlo výrobce, nebo identifikační značku umožňující 
snadnou identifikaci jména či firmy a adresy výrobce. 

Jedinečný identifikační 
kód typu výrobku

Jedinečný identifikační kód typu výrobku jednoznačně vztahuje označení CE 
k prohlášení o vlastnostech a deklarovaným vlastnostem (viz oddíl 2.1.7 a 2.3.1).

Referenční 
číslo prohlášení 
o vlastnostech 

Pokud jedinečný identifikační kód typu výrobku není s referenčním číslem 
prohlášení o vlastnostech totožný, je třeba uvést i toto číslo. Kód i číslo slouží 
obdobným účelům (oddíl 2.1.7).

Deklarované vlastnosti

Označení CE musí obsahovat deklarované vlastnosti výrobku, musí na něm 
tedy být uvedena deklarovaná hodnota základních charakteristik, u kterých se 
neuvádí písmena „NPD“ (No Performance Determined – žádná vlastnost není 
stanovena). Vzhledem k nedostatku místa na samotném označení může být 
zapotřebí prohlášení zjednodušit, je však třeba dbát na to, aby zůstal zachován 
význam (viz oddíl 2.1.3).

Odkaz na harmoni-
zovanou technickou 
specifikaci

Odkaz na harmonizovanou normu nebo na evropský dokument pro posuzování, 
který se použil k posouzení výrobku. Není třeba uvádět datum vydání, protože 
tato informace je k dispozici již v prohlášení o vlastnostech (viz oddíl 1.2.1 
a 1.2.2).

Identifikační číslo 
oznámeného subjektu

V případě, že se na vaše základní charakteristiky vztahují systémy POSV 1, 
1+, 2+ či 3, je také důležité uvést identifikační číslo oznámeného subjektu (viz 
oddíl 2.1.2).

Zamýšlené/zamýšlená 
použití

Je třeba uvést relevantní informace o zamýšleném použití či zamýšlených 
použitích (z přílohy ZA dotčené harmonizované normy), tyto informace se 
přitom musí shodovat s informacemi v příslušném bodě v prohlášení o vlastnos-
tech (viz oddíl 1.2.1 a 1.2.2).

Internetové stránky, 
na kterých lze 
nalézt prohlášení 
o vlastnostech

Pokud je vaše prohlášení o vlastnostech k dispozici na internetových stránkách, 
můžete zde také uvést internetové stránky, kde probíhá hosting tohoto 
dokumentu (viz oddíl 2.3.1).
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Můžete změnit rozložení označení CE či pořadí informací, vypustit body, u kterých neuvádíte žádné údaje, 
či informace spojit v případě, že tak bude dokument snadněji srozumitelný. Není povinné používat na označení 
zvláštní jazykové prostředky, obvykle však výrobci volí co nejkratší znění, v němž je sdělení co nejsrozumitel-
nější, a to i v případech, kdy jazyku označení nerozumíte.

K důležitým rozhodnutím v souvislosti s označením CE patří velikost označení, materiál, z něhož je zhotoveno, 
a místo, kde má být připevněno. Je zřejmé, že je označení třeba k výrobku připojit viditelně, čitelně a nesma-
zatelně. Není-li to vzhledem k povaze výrobku možné či odůvodněné, lze je připojit k obalu či k průvodní 
dokumentaci. Předtím než se pro jednu z možností rozhodnete, je namístě zvážit cenu označení (tisk, lepidla 
atd.), zda bude označení z výrobku odstraněno, zda může dojít k poškození obalu či k tomu, že se ke konečnému 
zákazníkovi nedostane atd.

PŘÍKLAD: U panelů se označením CE obvykle opatřuje každý kus, přičemž se informace tiskne 
inkoustem na jeden řádek na hraně výrobku. Po instalaci výrobku pak není informace vidět.

 

PŘÍKLAD: U dlažebních kostek se označení CE vzhledem k jejich nízké jednotkové ceně 
a nárůstu ceny, k němuž by v důsledku tisku označení na každou kostku zvlášť došlo, obvykle 
připojuje k obalu.

PŘÍKLAD: U sypkých materiálů se označením CE obvykle opatřuje průvodní dokumentace, 
a to obvykle spolu s objednávkou poskytnutou výrobcem.

PŘÍKLAD: U malt a cementů prodávaných v pytlích se obvykle označením CE tiskne na 
jednotlivé pytle. 

PŘÍKLAD: Označení CE se v řádkovém formátu tiskne na hranu výrobku či na součásti, které 
po instalaci nebudou vidět.



www.libovolnaspol.eu/dop
Oznámený subjekt ###
## - třída ## - ##.## - třída #

Libovolnaspol s. r. o., PO Box 21  
B-1010, město, stát
12345 -ABCDE - # # #.# #.# # 
EN # # # # #
Vnitřní a vnější použití14

Poslední dvě číslice roku, v němž 
bylo označení CE poprvé připojeno

Zamýšlené/zamýšlená 
použití

Odkaz na harmonizovanou technickou specifikaci

Symbol CE

Jméno a sídlo výrobce

Referenční číslo prohlášení (jež je zároveň jedinečným  
identifikačním kódem typu výrobku)

Internetové stránky, kde probíhá 
hosting prohlášení o vlastnostech

Identifikační číslo oznámeného subjektu

Úroveň či třída deklarované vlastnosti

14

Libovolnaspol s. r. o., PO Box 21  
B-1010, město, stát 

12345 - ABCDE - # # #.# #.# #

EN # # # # #

Oznámený subjekt # # #

Vnitřní a vnější použití

Charakteristika: # #

Charakteristika: třída # #

Charakteristika: # # # #

Charakteristika: třída #

www.libovolnaspol.eu/dop

Poslední dvě číslice roku, v němž bylo  
označení CE poprvé připojeno

Jméno a sídlo výrobce

Referenční číslo prohlášení (jež je zároveň jedinečným 
identifikačním kódem typu výrobku)

Odkaz na harmonizovanou technickou specifikaci

Internetové stránky, kde probíhá hosting  
prohlášení o vlastnostech

Identifikační číslo oznámeného subjektu

Úroveň či třída deklarované vlastnosti

Zamýšlené/zamýšlená použití

Symbol CE
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Označení CE nelze připojit, dokud není vypracováno prohlášení o vlastnostech, k čemuž obvykle dochází 
na konci výrobní fáze. 
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2.3.3. Pokyny a bezpečnostní informace
Jakožto výrobce musíte vypracovat pokyny a bezpečnostní informace, které jsou k používání vašeho výrobku 
zapotřebí. Tyto dokumenty je třeba spolu s výrobkem doručit příjemcům. 

2.3.4. Informace týkající se REACH
Stavební výrobky podléhají nařízení REACHXVI, které se vztahuje na chemické látky používané v EU. Budete tedy 
muset vyhovět všem požadavkům stanoveným v tomto nařízení. Výrobci stavebních výrobků nicméně obvykle 
nemají povinnost poskytovat bezpečnostní listy, protože tyto výrobky se nepovažují za látku či směs ve smyslu 
nařízení REACH (viz článek 31 a článek 33 uvedeného nařízení). V případě, že váš výrobek takovouto látku 
nebo směs představuje, budete muset vyhledat další informace (obvykle je získáte od dodavatelů) a případně 
vypracovat dokumenty (v případě potřeby mj. bezpečnostní listy) vyžadované nařízením. Tuto dokumentaci 
je v rámci celého dodavatelského řetězce třeba poskytnout společně s prohlášením o vlastnostech.

U látek musí výrobci bezpečnostní listy poskytnout v případě, že dotčená látka naplňuje kritéria čl. 31 odst. 
1 nařízení REACH a u směsí musí výrobci, dovozci a distributoři směsí příjemci poskytnout bezpečnostní list, 
pokud dotčená směs splňuje kritéria pro klasifikaci jako nebezpečná v souladu se směrnicí 1999/45/ESXVII 
Regulation 2008/1272/EC. Výrobci, dovozci a distributoři výrobků, jež obsahují látky z kandidátského seznamu 
látek podle nařízení REACH v koncentraci nad 0,1 % hmotnostních, musí příjemci poskytnout dostatek informací 
umožňujících bezpečné použití výrobku, včetně alespoň názvu dotčené látky či dotčených látek.

V případě, že potřebujete další informace o dokumentech, které je třeba poskytnout, obraťte se na svého 
dodavatele látek a/nebo směsí a ověřte, že jako uživatel těchto výrobků plníte požadavky nařízení REACH 
a poskytujete společně s prohlášením o vlastnostech příslušné právní dokumenty.
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3. KONTROLNÍ SEZNAM PRO VÝROBCE

 1. Identifikujte stavební výrobek a jeho možná zamýšlená použití.

 2. Ověřte, zda se dotčený stavební výrobek nachází na seznamu harmonizovaných norem citovaných 
v Úředním věstníku Evropské unie.

T I P  Ověřte také oblast působnosti dotčené harmonizované normy (viz oddíl 1.2).

  Pokud výrobek najdete, musíte uplatnit postup prostřednictvím CEN, v tomto případě přejděte 
k bodu 3 tohoto kontrolního seznamu; pokud jste výrobek nenašli, přejděte k bodu 17 tohoto 
kontrolního seznamu.

 3. Podle přílohy ZA harmonizované normy identifikujte základní charakteristiky a systém POSV, 
který se na každou z nich vztahuje, pokud v tomto směru existují rozdíly (viz oddíl 1.2.1).

T I P  Na tytéž základní charakteristiky se mohou v závislosti na zamýšleném použití vztahovat 
různé systémy.

 4. Ověřte vnitrostátní předpisy ve členských státech, v nichž budete výrobek uvádět na trh, 
a určete případné požadavky.

T I P  S otázkami se obracejte na kontaktní místa pro výrobky (seznam kontaktních míst 
pro výrobky).

T I P  Vytvořte si vlastní seznam deklarovaných charakteristik.

 5. Proveďte úkoly dané systémy POSV, mj. se v případě potřeby obraťte na oznámené subjekty 
(viz oddíl 2.1.2).

T I P  Oznámené subjekty, na které se můžete obrátit, lze najít v seznamu oznámených subjektů 
na internetových stránkách NANDO.

 6. V rámci jednoho spisu shromážděte veškeré podklady (viz oddíl 2.1.5 a 2.1.6):

 počáteční zkouška výrobku včetně seznamu základních charakteristik a výsledků posouzení 
(zkouška, tabulkové hodnoty atd.);

 zdokumentovaný postup řízení výroby;

 v případě potřeby osvědčení vydané/vydaná oznámeným subjektem či subjekty;

 v případě potřeby příslušná technická dokumentace. 

T I P  Uchovávejte tyto informace bezpečným způsobem, ale tak, aby byly snadno dostupné.
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 7. Vypracujte prohlášení o vlastnostech a zohledněte přitom podklady (viz oddíl 2.3.1).

T I P  Použijte pokyny v nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III nařízení 
o stavebních výrobcích.

 8. Nechte prohlášení o vlastnostech přeložit do jazyků požadovaných členskými státy, v nichž se bude 
výrobek prodávat.

T I P  Zohledněte různé jazykové verze uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

 9. Nahrajte prohlášení o vlastnostech a jeho překlady na své internetové stránky (nepovinný krok).

 10. Vytvořte a připojte označení CE (viz oddíl 2.3.2).

 11. Vypracujte pokyny a bezpečnostní informace k výrobku (viz oddíl 2.3.3).

 12. Ověřte, zda některá z látek ve výrobku nespadá do oblasti působnosti nařízení REACH a proveďte 
úkoly ke splnění požadavků tohoto nařízení (viz oddíl 2.3.4).

T I P  Více informací lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise věnovaných 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

 13. Uchovávejte podklady a kopii prohlášení o vlastnostech po dobu 10 let od posledního prodeje 
výrobku daného druhu.

 14. Uvádějte výrobek na trh spolu s požadovanými dokumenty.

 15. Pokračujte v plnění úkolů týkajících se posuzování a ověřování stálosti (POSV) deklarovaných 
vlastností stavebních výrobků (kontrola výroby a zkoušky).

 16. Pokud dojde ke změně vlastností, surovin či výrobních postupů či pokud dojde k významné revizi 
harmonizované normy (viz oddíl 2.2.2), vraťte se k bodu 5 tohoto kontrolního seznamu.

T I P  Obecně pravidelně sledujte seznam harmonizovaných norem citovaný v Úředním věstníku 
Evropské unie a ověřujte, zda nedošlo k aktualizaci dotčených norem.

 17. Ověřte, zda se dotčený stavební výrobek nenachází na seznamu evropských dokumentů 
pro posouzení (viz oddíl 1.2.2).

  Pokud jste výrobek na seznamu nenalezli, není možné využít označení CE přímo, lze však požádat 
o vypracování evropského dokumentu pro posuzování.

 18. Požádejte subjekt pro technické posuzování o evropské technické posouzení (viz oddíl 1.2.2).

T I P  Subjekty pro technické posuzování, na které se můžete obrátit, lze nalézt v seznamu 
subjektů pro technické posuzování na internetových stránkách NANDO.

 19. Jakmile je vydáno evropské technické posouzení, proveďte zbývající úkoly, mj. se v případě potřeby 
obraťte na oznámený subjekt či subjekty (viz oddíl 2.1.2).

T I P  Oznámené subjekty, na které se můžete obrátit, lze najít na seznamu oznámených 
subjektů na internetových stránkách NANDO.
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 20. Shromážděte ve spisu všechny podklady (viz oddíl 2.1.5 a 2.1.6):

 počáteční zkouška výrobku včetně seznamu základních charakteristik a výsledků posouzení 
(zkoušky, tabulkové hodnoty atd.);

 zdokumentovaný postup řízení výroby;

 v případě potřeby osvědčení vydané/vydaná oznámeným subjektem či oznámenými subjekty;

 evropské technické posouzení (pouze u postupu prostřednictvím EOTA);

 v případě potřeby příslušná technická dokumentace.

T I P  Uchovávejte tyto informace bezpečným způsobem, ale tak aby byly snadno dostupné.

 21. Vypracujte prohlášení o vlastnostech a zohledněte přitom podklady (viz oddíl 2.3.1).

T I P  Využijte vzor uvedený v nařízení v přenesené pravomoci, kterým se mění příloha III 
nařízení o stavebních výrobcích.

 22. Přeložte prohlášení o vlastnostech do jazyků požadovaných členskými státy, v nichž se výrobek 
bude prodávat.

T I P  Zohledněte různé jazykové verze uvedeného nařízení v přenesené pravomoci.

 23. Nahrajte prohlášení na své internetové stránky (nepovinný krok).

 24. Vytvořte a připojte označení CE (viz oddíl 2.3.2).

 25. Vypracujte pokyny a bezpečnostní informace k výrobku (viz oddíl 2.3.3).

 26. Ověřte, zda některá z látek ve výrobku nespadá do oblasti působnosti nařízení REACH, a proveďte 
úkoly ke splnění požadavků tohoto nařízení (viz oddíl 2.3.4).

T I P  Více informací lze nalézt na internetových stránkách Evropské komise věnovaných 
registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek.

 27. Uchovávejte podklady a kopii prohlášení o vlastnostech po dobu 10 let od posledního prodeje 
výrobku daného druhu.

 28. Uvádějte výrobek na trh spolu s požadovanými dokumenty.

 29. Pokračujte v plnění úkolů týkajících se posuzování a ověřování stálosti (POSV) deklarovaných 
vlastností stavebních výrobků (kontrola výroby a zkoušky).

 30. Pokud dojde ke změně vlastností, surovin či výrobních postupů či pokud dojde k významné revizi 
harmonizované normy (viz oddíl 2.2.2), vraťte se k bodu 18 tohoto kontrolního seznamu.

T I P  Evropská technická posouzení nemají omezenu dobu platnosti.
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ODKAZY A ZKRATKY

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR – Construction Products Regulation)

Kontaktní místa pro stavební výrobky (Product Contact Points for Construction)

I Úřední věstník Evropské unie

II Vyhledávač Evropského výboru pro normalizaci (CEN Search tool)

III Evropská organizace pro technické posuzování (EOTA – European Organization for Technical 
Assessments)

IV Informační systém organizací oznámených a jmenovaných podle nového přístupu (NANDO – New 
Approach Notified and Designated Organisations information system)

V Seznam evropských dokumentů pro posuzování (EAD) 

VI Publikace na internetových stránkách EOTA (publications on the EOTA website)

VII Seznam subjektů pro technické posuzování (List of TAB)

VIII Seznam vnitrostátních orgánů pro normalizaci Evropského sdružení volného obchodu (List of National 
Standardization Bodies (NSBs) of the European Free Trade Association)

IX Evropský výbor pro normalizaci (CEN – European Committee for Standardisation)

X Publikace na internetových stránkách EOTA (Publications on the EOTA website)



XI Seznam oznámených subjektů (List of Notified Bodies)

XII Příklad rozhodnutí Komise použitelného pro ocelové plechy

XIII NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 574/2014 ze dne 21. února 2014, 
kterým se mění příloha III nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 o vzoru, 
který se použije pro vypracování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků 

XIV Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 157/2014 ze dne 30. října 2013 o podmínkách 
týkajících se zpřístupňování prohlášení o vlastnostech stavebních výrobků na internetové stránce 

XV Logo CE

XVI Nařízení REACH (o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek) 
 

XVII Směrnice 1999/45/ES týkající se klasifikace, balení a označování nebezpečných přípravků 
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ODKAZY A ZKRATKY

key.waw.pl
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