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POKYN  C 

(ke směrnici o stavebních výrobcích  89/106/EHS) 
 
 

VÝZNAM TERMÍNŮ SESTAVY A SYSTÉMY  
V OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE  

O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH 
(Revize září 2002) 

 
 

(Původně vydaný po projednání na 37. zasedání Stálého výboru pro stavebnictví konaném 
dne 3.února 1997 jako dokument CONSTRUCT 96/175 rev.2.  

Aktualizovaný po projednání Stálým výborem pro stavebnictví v září 2002) 
 
 

Předmluva 
V článku 20 směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS) se stanoví, �e Stálý 

výbor mů�e �na �ádost svého předsedy nebo členského státu přezkoumat jakoukoliv 
otázku vyplývající z provádění a praktického pou�ívání této směrnice�. 

Aby se pokud mo�no zajistilo společné porozumění mezi Komisí a členskými státy 
i mezi členskými státy navzájem v tom, jak bude směrnice působit, mohou příslu�né 
slu�by Komise, které zastávají předsednictví a sekretariát Stálého výboru, vydávat 
řadu pokynů zabývajících se specifickými zále�itostmi ve vztahu k provádění, 

praktickému uplatňování a pou�ívání směrnice. 

Tyto pokyny nejsou právními výklady směrnice. 

Nejsou právně závazné a �ádným způsobem neupravují nebo nemění směrnici. 
Pokud obsahují postupy, nevylučuje to zpravidla jiné postupy, které mohou 

stejnou měrou vyhovovat směrnici. 

Budou se o ně v první řadě zajímat a pou�ívat je ti, kteří jsou zapojeni do 
provádění směrnice z právního, technického a administrativního hlediska. 

Mohou být dále rozpracovány, měněny nebo ru�eny postupem stejným jako 
postupem, který vedl k jejich vydání. 
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(Revision Sep 2002) 
 
 

(originally issued following consultation of the Standing Committee on Construction at the 37th 
meeting on 3 February 1997, as document CONSTRUCT 96/175 Rev.2.  

Updated following consultation of SCC Sep 02) 
 
 

Preface 
Article 20 of the Construction Products Directive (89/106/EC) states that the 
Standing Committee may, �at the request of its Chairman or a Member State, 

examine any question posed by the implementation and the practical application of 
this Directive�. 

In order to ensure as far as possible a common understanding between the 
Commission and the Member States as well as among the Member States themselves 

as to how the Directive will operate, the competent services of the Commission, 
assuming the chair and secretariat of the Standing Committee, may issue a series of 

Guidance Papers dealing with specific matters related to the implementation, 
practical implementation and application of the Directive. 

These papers are not legal interpretations of the Directive. 

They are not judicially binding and they do not modify or amend the Directive in 
any way. Where procedures are dealt with, this does not in principle exclude other 

procedures that may equally satisfy the Directive. 

They will be primarily of interest and use to those involved in giving effect to the 
Directive, from a legal, technical and administrative standpoint. 

They may be further elaborated, amended or withdrawn by the same procedure 
leading to their issue. 
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VÝZNAM TERMÍNŮ SESTAVY A SYSTÉMY  
V OBLASTI PŮSOBNOSTI SMĚRNICE O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH 

 

1.  Předmět 

1.1 Tento pokyn má objasnit předmět technických specifikací harmonizovaných se směrnicí 
o stavebních výrobcích (Construction Products Directive - CPD). Je rovně� určen pro 
objasnění rozdílů mezi pojmy �sestava� a �systém�, termíny, které jsou pou�ity v tomto 
dokumentu. 

1.2 Tento pokyn je zaměřen na ty, kteří jsou zapojeni do přípravy harmonizovaných 
mandátů a vypracovávání technických specifikací. 

2. Definice 

2.1 �Konstrukční systém� (�design system�): soubor dílců (součástí), ze kterých mů�e 
být vytvořena �sestava� pro následnou instalaci do stavby. �Konstrukční systém� mů�e 
být například prezentován v katalogu dodavatele, ze kterého si zákazník/stavebník mů�e 
vybírat.    

 Z �konstrukčního systému� mů�e vzniknout jedna nebo více různých �sestav� (tj. 
stavební výrobky definované ní�e). Konstrukční systém nemů�e být stavebním 
výrobkem, proto�e je mo�né koupit pouze jednotlivou �sestavu� ze �systému�; 
�systém� sám o sobě koupit nelze. 

2.2 �Montovaný systém� (assembled system�): �sestava�, poté co byla zabudována do 
stavby. �Montovaný systém� mů�e být vytvořen jenom ze �sestavy�, nebo mů�e 
obsahovat �sestavu� sestavenou z jednoho nebo více jiných výrobků, které mohou nebo 
nemusí samy o sobě být stavebními výrobky. Ve smyslu CPD je �montovaný systém� 
ekvivalentem �stavby nebo části stavby�. 

 �Montovaný systém� se nepova�uje za stavební výrobek ve smyslu směrnice, proto�e je 
výsledkem spojení dílců zabudovaných do stavby, a proto existuje pouze ve stavbě 
a nikoliv na trhu. 

2.3 �Sestava� (�kit�): ve smyslu CPD je �sestava� ekvivalentem �stavebního výrobku�. 
Stavební výrobek je �sestavou�, je-li souborem nejméně dvou samostatných dílců 
(součástí), které je třeba sestavit, aby mohly být trvale zabudovány do stavby (tj. stává 
se �montovaným systémem�). Má-li �sestava� patřit do oblasti působnosti CPD, musí 
být splněny tyto podmínky:     

i) �sestava� musí být uvedena na trh tak, aby ji zákazník mohl koupit v rámci jedné 
obchodní transakce od jednoho dodavatele,   

ii) �sestava� musí mít charakteristiky, které umo�ní stavbě, do které bude zabudována, 
plnit základní po�adavky, je-li stavba předmětem předpisů, které tyto po�adavky 
obsahují. 
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THE TREATMENT OF KITS AND SYSTEMS  
UNDER THE CONSTRUCTION PRODUCTS DIRECTIVE 

 

1. Scope 

1.1 This Guidance Paper is intended to clarify the scope of harmonised technical 
specifications under the Construction Products Directive (CPD). It is also intended to 
clarify the difference between the concepts of a �kit� and a �system�, terms which are 
used in this paper. 

1.2 This Guidance Paper is aimed at those involved in the preparation of harmonisation 
mandates and in the writing of technical specifications. 

2. Definitions 

2.1 �Design system�: a collection of components from which a �kit� may be created for 
subsequent installation in the works. A �design system� may, for example, be 
presented in a supplier's catalogue, from which the purchaser/specifier may make a 
choice. 

 A �design system� may give rise to one or many different �kits� (i.e. construction 
products, defined below). A �design system� cannot be a construction product, 
because it is possible only to buy one �kit� at a time from the �system�; the �system� 
itself cannot be bought. 

2.2 �Assembled system�: a �kit� after it has been installed in the works. An �assembled 
system� may be made up only of the �kit� or it may comprise the �kit� assembled with 
one or more other products which may or may not themselves be construction 
products. In the wording of the CPD, �assembled system� is the equivalent of �works 
or part of the works�. 

 An �assembled system� is not considered to be a construction product in the sense of 
the CPD because it is the result of the combination of components incorporated in the 
works and therefore exists only in the works and not on the market. 

2.3 �Kit�: in the wording of the CPD, a �kit� is the equivalent of a �construction 
product�. A construction product is a �kit� when it is a set of at least two separate 
components that need to be put together to be installed permanently in the works (i.e. 
to become an �assembled system�). For a �kit� to come within the scope of the CPD, 
the following conditions must be satisfied: 

i) the �kit� must be placed on the market, allowing a purchaser to buy it in one 
transaction from a single supplier, 

ii) the �kit� must have characteristics that allow the works in which it is incorporated 
to satisfy the Essential Requirements, when the works are subject to regulations 
containing such requirements. 



Příručka ke směrnici 89/106/EHS o stavebních výrobcích  /  Příloha II - Pokyny Stálého výboru pro stavebnictví 

70 

Existují dva mo�né typy �sestav�: ty, u nich� je počet a druh součástí předem stanoven 
a zůstává neměnný, a ty, u nich� se počet, druh a uspořádání součástí mění podle 
specifického pou�ití. 

2.4 �Dílec, součást� (�component�)*): výrobek, který po spojení s jedním nebo více jinými 
výrobky vytváří �sestavu�. Dílcem (součástí) mů�e být stavební výrobek ve smyslu 
CPD, ale není to nutné pro to, aby byl pova�ován za část �sestavy�. 

2.5 Obrázek 1 ukazuje schématické znázornění vý�e uvedených definic. 

3. Obecná ustanovení pro �sestavy� 

3.1 Je na zpracovatelích specifikací vedených mandátem rozhodnout, zda budou dílce 
(součásti) bě�ně nebo pravděpodobně uváděny na trh jako sestava, nebo nikoliv, a tudí�, 
zda se vy�aduje specifikace. 

3.2 Označení CE aplikované na �sestavu� se nevztahuje na instalaci, nebo ji �ádným 
způsobem nezaručuje. Pouze znamená, �e �sestava� má schopnost umo�nit stavbě, do 
které je zabudovaná, plnit základní po�adavky za předpokladu, �e je správně 
smontovaná a instalovaná. 

3.3 Výrobce1) nebo jeho zástupce odpovědný za uvedení �sestavy� na trh mů�e na dílcích 
(součástech), samotné �sestavě� nebo v průvodní dokumentaci k �sestavě� uvést kritéria 
pro montá�/instalaci, kterými se, pokud budou respektována, zajistí deklarované 
funkční vlastnosti �sestavy�. To se musí učinit ve v�ech případech, kdy správné 
fungování �montovaného systému� závisí na správné montá�i/instalaci �sestavy�. 

3.4 Některé �sestavy� mohou být vytvořeny jednou z mnoha mo�ných různých kombinací 
částí �konstrukčního systému� (po�ární poplachová �sestava� mů�e být například 
vytvořena z různých druhů a různého počtu detektorů a poplachových zařízení 
a z různých ovládacích zařízení podle budovy, do které bude instalována). V tomto 
případě označení CE znamená, �e části �sestavy� byly správně navr�eny a vybrány tak, 
aby byla zaji�těna funkce výsledného �montovaného systému�. Technické specifikace 
musí obsahovat ustanovení, která to umo�ní. 

3.5 Před připojením označení CE má být �sestava� posouzena v podmínkách jejího 
určeného pou�ití. V některých případech by měl výrobce zkonstruovat representativní 
�montovaný systém�, který by pak byl vyzkou�eným typem. Technické specifikace 
musí uvést dovolené odchylky parametrů konstrukce a instalace, které by je�tě 
umo�nily, aby �sestava� byla v souladu s výsledky zkou�ek typu. 

                                                 
*)  Pozn. překladatele: Termín �component� nelze v případě stavebních výrobků vzhledem k jejich různorodosti 

překládat jednotně, ale je třeba se řídit kontextem. 
1) Osoba odpovědná za uvedení �sestavy� na trh nemusí být výrobcem jejích dílců (součástí). V tomto případě 

se �výrobcem nebo jeho zástupcem� rozumí osoba odpovědná za zabezpečení shody �sestavy� s příslu�nou 
technickou specifikací. 



Pokyn C: Systémy a sestavy 

71 

 There are two possible types of �kit�: those in which the number and type of 
components are pre-defined and remain constant, and those in which the number, the 
type and the arrangement of components change according to a specific application. 

2.4 �Component�: a product which, when combined with one or more other products, 
makes up a �kit�. A component may be a construction product in the sense of the CPD 
but this is not necessary for it to be considered as part of a �kit�. 

2.5 Figure 1 shows a schematic representation of the above definitions. 

3. General provisions for �kits� 

3.1 It is up to specification writers, guided by mandates, to decide whether or not 
components are currently, or are likely to be, placed on the market as a kit, and hence 
that a specification is required. 

3.2 The CE marking, applied to a �kit�, does not cover, or in any way guarantee, 
installation. It states only that the �kit� has the capability to allow the works in which 
it is incorporated to satisfy the Essential Requirements provided that it is correctly 
assembled and installed. 

3.3 The manufacturer1) or his agent responsible for placing a �kit� on the market may 
state, on the components, on the �kit� itself, or in documentation accompanying the 
�kit�, the criteria for assembly/installation that, when followed, ensure the declared 
performance of the �kit�. This shall be done in all cases where the correct functioning 
of the �assembled system� depends on correct assembly/installation of the �kit�. 

3.4 Some �kits� may be made up of one of many different possible combinations of 
components from a �design system� (a fire alarm �kit�, for example, will be made up 
of different types and number of detectors and alarms, and different control 
equipment, depending on the building in which it will be installed). The CE marking 
in this case shall be taken to mean that the components of the �kit� have been correctly 
designed and selected so that the performance of the resulting �assembled system� is 
ensured. Technical specifications shall include provisions to allow for this. 

3.5 A �kit�, prior to CE marking, should be assessed in its intended use conditions. In 
some cases the manufacturer would need to construct a representative �assembled 
system� which would then be type tested. Technical specifications shall indicate the 
allowed variations of design and installation parameters which would still allow the 
�kit� to comply with the results of the type testing. 

                                                 
1)  The person responsible for placing the �kit� on the market may not be the manufacturer of its components. In this case, 

�manufacturer or his agent� means the person responsible for ensuring the conformity of the �kit� with the relevant 
technical specification. 
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3.6 Pokud mů�e být �sestava� vytvořena z mnoha různých sad částí (viz 3.4 vý�e), mů�e 
být posouzení ka�dé odli�né kombinace neuskutečnitelné. V takových případech musí 
technické specifikace obsahovat ustanovení (týkající se například konstrukce a/nebo 
slučitelnosti částí) tak, aby mohly být určeny ukazatele funkčních vlastností ka�dé 
�sestavy�.  

3.7 Zatímco technické specifikace mohou obsahovat po�adavky na slučitelnost dílců 
(součástí) v �sestavě�, nesmí normativními po�adavky na slučitelnost zamezovat, aby 
byly na trh uváděny �sestavy� zalo�ené na alternativních systémech slučitelnosti. 

3.8 Harmonizované specifikace se vztahují na sestavy, u nich� je počet a druh součástí 
předem stanovený a zůstává neměnný (například dvouslo�ková pryskyřice prodávaná 
jako tuba lepidla a jindy jako tuba tvrdidla). Musí se rovně� vztahovat na �konstrukční 
systém� jako celek, tj. na �sestavy�, kde se počet, druh a uspořádání součástí mění 
podle specifického pou�ití (viz například po�ární poplachová �sestava� uvedená vý�e). 

3.9 Některé �sestavy� zahrnují volitelné součásti. Těmi mohou být například adaptéry nebo 
armatury, které podle konkrétní instalace �montovaného systému� mohou nebo nemusí 
být pou�ity. Tyto volitelné součásti tvoří část �sestavy�. Pokud jejich pou�ití mění 
ukazatele charakteristik �montovaného systému�, má být tato změna ukazatelů 
posouzena a uvedena spolu s označením CE. Je třeba, aby takové zále�itosti byly 
obsa�eny v technických specifikacích.  

3.10 Jednotlivé dílce (součásti) �sestavy�, mohou-li být koupeny samostatně (při první koupi 
nebo později jako náhradní součásti), mohou být rovně� stavebními výrobky (ve smyslu 
CPD), jestli�e mají charakteristiky, kterými přispívají ve stavbě ke splnění předpisů. 
Po�adované charakteristiky dílce (součásti) nejsou v�ak pravděpodobně ty samé jako 
�sestavy�. U dílce (součásti) opatřeného (opatřené) označením CE jako vlastní stavební 
výrobek se mů�e po�adovat jeho opětovné posouzení jako části �sestavy�. 

 

*** 
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3.6 Where a �kit� may be made up of many different sets of components (see 3.4 above), it 
may be impractical to assess every different combination. In such cases, technical 
specifications shall contain provisions (for example relating to design and/or 
compatibility of components) so that the performance of each �kit� may be determined. 

3.7 While technical specifications may contain requirements on the compatibility of 
components in a �kit�, they must not limit the placing on the market of �kits�, based on 
alternative systems of compatibility, by giving prescriptive compatibility requirements. 

3.8 Harmonised specifications shall cover kits in which the number and type of components 
are pre-defined and remain constant (an example being two-part epoxy resin, sold as a 
tube of adhesive and a second tube of hardener). They shall also cover an entire �design 
system�, i.e. �kits� where the number, the type and the arrangement of components 
change according to a specific application (see the example of the fire alarm �kit� given 
above). 

3.9 Some �kits� include optional components. These may be, for example, adaptors or 
fittings that may or may not need to be used, depending on the particular installation of 
the �assembled system�. Such optional components form part of the �kit�. If their use 
changes the performance of the �assembled system�, this change in performance should 
be assessed and stated with the CE marking. Matters such as this need to be covered in 
the technical specifications. 

3.10 Individual components of a �kit�, if they can be bought separately (either at the time of 
first purchase or later as replacement parts), may also be construction products (in the 
sense of the CPD) if they have characteristics contributing to the satisfaction, by the 
works, of regulations. The required characteristics of a component, however, are 
unlikely to be the same as those for the �kit�. A component that is CE marked as a 
construction product in its own right may need to be assessed again as part of a �kit�. 

 

*** 
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Obrázek 1: Schematické znázornění pojmů �systémy�, �sestavy� a �dílce�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznámky: 

1. Dílec (součást) mů�e nebo nemusí být vlastním stavebním výrobkem ve smyslu CPD. 

2. Konstrukční systém mů�e tvořit jednu nebo více sestav, z nich� ka�dá mů�e mít různé 
kombinace dílců (součástí). 
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Figure 1: Schematic representation of concepts �systems�, �kits�, and �components�. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes: 

1.  A component may, or may not, be a construction product in its own right, in the sense of 
the CPD. 

2.  A design system can give rise to one or more kits, each of which may have different 
combinations of components.  
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