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Předmluva 
EN Eurokódy mohou být používány pro stanovení funkčních vlastností konstrukčních 

dílců a sestav, které jsou stavebními výrobky. V této souvislosti se EN Eurokódy 
týkají směrnice o stavebních výrobcích (89/106/EHS). 

Komise kromě toho uvažuje o tom, že použití EN Eurokódů jako metoda navrhování 
pozemních a inženýrských staveb bude doporučeným prostředkem poskytujícím 

předpoklad shody se základním požadavkem č. 1 a s hledisky základního požadavku 
č. 2, ve smyslu čl. 2 odst. 1 směrnice o stavebních výrobcích. 

Členské státy zastoupené ve Stálém výboru pro stavebnictví vyjádřily své stanovisko 
a svou podporu schválením tohoto pokynu, který je jedním z řady pokynů 
zabývajících se zvláštními otázkami souvisejícími s prováděním směrnice. 

Tyto pokyny nejsou právními výklady směrnice. 

Nejsou právně závazné a žádným 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 používat je ti, kteří jsou zapojeni do 
provádění směrnice z právního, technického a administrativního hlediska. 

Mohou být dále rozpracovány, měněny nebo rušeny postupem stejným jako 
postupem, který vedl k jejich vydání. 
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Preface 
EN Eurocodes can be used to determine the performance of structural components 
and kits, which are construction products. In that context, EN Eurocodes relate to 

the Construction Product Directive (89/106/EC) 

Furthermore, the Commission considers that the use of EN Eurocodes as the design 
method for buildings and civil engineering works is the recommended means of 

giving a presumption of conformity with the essential requirements N°1 and aspects 
of N°2, in the sense of article 2.1 of the Construction Products Directive 

The Member States represented in the Standing Committee on Construction have 
expressed their opinion and their support by endorsement of this Guidance Paper, 
which becomes one of the series of Guidance Papers dealing with specific matters 

related to the implementation 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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POKYN  L 
(ke směrnici o stavebních výrobcích 89/106/EHS) 

 
 

UPLATŇOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ EUROKÓDŮ 

 

 

• Tento pokyn byl původně vydaný po projednání na 53. zasedání Stálého výboru pro 
stavebnictví konaném dne 19. prosince 2001 a po korespondenčním řízení ukončeném dne 
25. ledna 2002 jako dokument CONSTRUCT 01/483 Rev. 1. 

• Byl změněn 11. dubna 2003 (pouze korigovaná verze se změnou úpravy, ale ne obsahu). 

• Byl změněn (body 2.3.2, 2.3.8, 3.3.3.2 b) a 3.3.4) po projednání na 58. zasedání Stálého 
výboru pro stavebnictví konaném 11. listopadu 2003 jako dokument CONSTRUCT 03/629 
rev. 1 (27. listopadu 2003).  
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GUIDANCE PAPER  L 
(concerning the Construction Products Directive 89/106/EC) 

 
 

APPLICATION AND USE OF EUROCODES 

 

 

• This Guidance Paper was originally issued after consultation of the Standing Committee 
on Construction at the 53rd meeting on 19 December 2001 and written procedure ended 
on 25 January 2002, as document CONSTRUCT 01/483 Rev.1. 

• It has been modified (edited version only, changing the format but not  the content) the 
11 April 2003. 

• It has been amended (clauses 2.3.2, 2.3.8, 3.3.3.2.b) and 3.3.4) after consultation of the 
Standing Committee on Construction at the 58th meeting on 11 November 2003, as 
document CONSTRUCT 03/629 Rev.1 (27 November 2003). 
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Tento pokyn o „uplatňování a používání Eurokódů“ vypracovaly služby Evropské komise 
v úzké spolupráci se zplnomocněnými zástupci členských států (národní zpravodajové ve věci 
Eurokódů). Komise bude sledovat otázky týkající se tohoto pokynu. V případě potřeby bude 

pokyn revidován podle zkušeností s jeho uplatňováním. 
 
 

 
 

Obsah 
 

• Zkratky, definice a odkazy 

• Část 1: Obecně 

1.1 Cíle a přínosy programu Eurokódů 

1.2 Vývoj programu Eurokódů 

1.3 Cíle pokynu 

• Část 2: Používání EN Eurokódů pro navrhování stavebních konstrukcí  

2.1 Národní předpisy pro navrhování stavebních kontrukcí 

2.2 Informace pro zpracovatele EN Eurokódů 

2.3 Národní přílohy částí EN Eurokódu  

2.4 Soubory částí EN Eurokódu  

2.5 Režimy zavádění EN Eurokódů a období souběžné platnosti s národními 
pravidly pro navrhování stavebních konstrukcí 

• Část 3: Použití EN Eurokódů v technických specifikacích pro konstrukční výrobky 

3.1 Rozdíl mezi specifikacemi materiálu s vlastnostmi stanovovanými zkouškou 
a specifikacemi dílců s vlastnostmi stanovovanými výpočtem 

3.2 Informace pro zpracovatele hENs a ETAs pro konstrukční materiál a výrobky 
s vlastnostmi stanovovanými zkoušením 

3.3  Informace pro zpracovatele hENs a ETAs pro konstrukční dílce a sestavy 
s vlastnostmi stanovovanými podle EN Eurokódů 

• Část 4: Budoucí dopady programu Eurokódů 

4.1 Vzdělávání 

4.2 Výzkum týkající se EN Eurokódů 

4.3 Údržba EN Eurokódů 

• Přílohy 

A Režimy zavádění EN Eurokódů  

B Body, které je třeba brát v úvahu ve zprávě o zkušebním použití EN Eurokódů 

C Soubory částí EN EUROKÓDŮ 



Pokyn L: Eurokódy 

283 

This Guidance Paper “application and use of Eurocodes” has been prepared by the 
European Commission services in close co-operation with the authorised Representatives of 
the Member States (Eurocode National Correspondents). The Commission will monitor the 

matters related to this Guidance Paper. When necessary, the Guidance Paper will be 
reviewed in the light of the experience made in its application. 

 
 
 

Summary 
 

• Abbreviations, definitions and references 

• Part 1: General 

1.1.  Aims and benefits of the Eurocode programme 

1.2.  Background of the Eurocode programme  

1.3.  Objectives of the Guidance Paper 

• Part 2: Use of EN Eurocodes for structural design of works 

2.1. National Provisions for structural design of works 

2.2. Indications to writers of EN Eurocodes  

2.3. National Annexes of the EN Eurocode Parts  

2.4. Packages of EN Eurocode Parts  

2.5. Arrangements for the implementation of EN Eurocodes and period of co-
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by test and specifications for components with properties to be determined by 
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products with properties to be determined by testing 

3.3. Indications to writers of hENs and ETAs for structural components and kits 
with properties to be determined according to EN Eurocodes 

• Part 4: Future actions related to the Eurocode Programme 

4.1. Education 

4.2. Research with regard to EN Eurocodes 

4.3. Maintenance of EN Eurocodes 
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A Arrangements for the implementation of the EN Eurocodes  

B Items to be considered for the report on the EN Eurocodes trial use 

C Packaging of the EN EUROCODE Parts 
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ZKRATKY 

CPD směrnice o stavebních výrobcích (viz odkazy) 
PPD směrnice o zadávání veřejných zakázek (viz odkazy) 
SCC Stálý výbor pro stavebnictví (články 19 a 20 CPD) 
ID interpretační dokumenty (článek 11 CPD) 
ENV evropská předběžná norma 
ENV Eurocode ENV Eurokód - znění Eurokódu, které CEN zveřejnil jako předběžnou 

normu ENV (pro následné převedení do EN) 
NAD národní aplikační dokument pro použití ENV Eurokódů na národní úrovni 
EN evropská norma 
EN Eurocode EN Eurokód - znění Eurokódu, které CEN schválil jako evropskou normu 
hEN harmonizovaná evropská norma pro stavební výrobek (umožňující označení 

CE) 
NDP národně stanovený parametr 
DAV datum zpřístupnění normy EN 
DoW datum zrušení národních norem, které jsou v rozporu 
CEN Evropský výbor pro normalizaci 
CEN/MC řídící centrum CEN 
NSB NNO - národní normalizační orgán (člen CEN) 
EOTA Evropská organizace pro technické schvalování (čl. 9 odst. 2 CPD) 
ETA evropské technické schválení 
ETAG řídící pokyn pro evropská technická schválení 
EEA EHP - Evropský hospodářský prostor  
EC EK - služby Evropské komise 

 
 
DEFINICE 
 
Schvalovací orgán Orgán oprávněný vydávat evropská technická schválení (článek 10 CPD), 

člen EOTA. 
Směrná (rámečková) 
hodnota 

Směrná hodnota používaná ve stádiu ENV spolu s národními aplikačními 
dokumenty, nabízená hodnota pro národní volbu. Nebude v EN Eurokódech.

Stavby Pozemní a inženýrské stavby 
Evropské technické 
schválení (ETA) 

Kladné technické posouzení vhodnosti výrobku k určenému použití založené 
na splnění základních požadavků na stavby, pro něž bude výrobek použit 
(články 8, 9 a čl. 4 odst. 2 CPD). 
ETA může být vydáno na základě řídícího pokynu (čl. 9 odst. 1 CPD) nebo 
bez řídícího pokynu (čl. 9 odst. 2 CPD). 

Řídící pokyn pro 
evropské technické 
schválení (ETAG) 

Dokument používaný jako základ pro vypracování ETAs, který obsahuje 
specifické požadavky na výrobky ve smyslu základních požadavků, postupy 
zkoušek, metody posuzování a hodnocení výsledků zkoušek, postupy 
inspekce a shody a který EOTA vypracovala na základě mandátu 
obdrženého od Komise (čl. 9 odst. 1 a článek 11 CPD). 
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ABBREVIATIONS 

CPD Construction Products Directive (see references) 
PPD Public Procurement Directives (see references) 
SCC Standing Committee on Construction (articles 19 and 20 of the CPD) 
ID Interpretative Documents (article 11 of the CPD) 
ENV European pre-standard 
ENV Eurocode Version of Eurocode published by CEN as a pre-standard ENV (for 

subsequent conversion into EN) 
NAD National Application Document for the use of ENV Eurocodes at the 

National level 
EN European standard 
EN Eurocode Version of Eurocode approved by CEN as a European standard 
hEN Harmonised European standard for a construction product (to enable CE 

Marking) 
NDP Nationally Determined Parameter 
DAV Date of availability of the EN standard 
DoW Date of withdrawal of a conflicting national standards 
CEN Comité Européen de Normalisation (European Standardisation 

Organisation) 
CEN/MC CEN Management Centre 
NSB National Standards Body (CEN Member) 
EOTA European Organisation for Technical Approval (article 9.2 of the CPD) 
ETA European Technical Approval 
ETAG European Technical Approval Guideline 
EEA European Economic Area 
EC European Commission services 

 
DEFINITIONS 

Approval Body Body authorised to issue European Technical Approvals (Article 10 of the 
CPD), Member of EOTA) 

Boxed Value The Boxed Value, used at the ENV stage together with the National 
Application Documents, offered a National choice for a value. It has to 
disappear in the EN Eurocodes 

Construction Works Building and Civil Engineering Works 
European Technical 
Approval (ETA) 

Favourable technical assessment of the fitness for use of a product for an 
intended use, based on the fulfilment of the Essential Requirements for 
building works for which the product is used (article 8, 9 and 4.2 of the CPD). 
An ETA can be issued on the basis of a Guideline (article 9.1 of the CPD) 
or  without guideline (article 9.2 of the CPD) 

European Technical 
Approval Guideline 
(ETAG) 

Document used as the basis for preparing ETAs, which contains specific 
requirements for the products within the meaning of the Essential 
Requirements, the test procedures, the methods of assessing and judging 
the results of the tests, the inspection and conformity procedures, written by 
EOTA on the base of a mandate received from the Commission (article 9.1 
and 11 of the CPD) 
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Národní příloha 
(k části EN 
Eurokódu) 

Příloha k části EN Eurokódu obsahující národně stanovené parametry 
(NDPs) k použití pro navrhování konstrukcí pozemních a inženýrských 
staveb v členském státě. 

Národní aplikační 
dokument (NAD) 

NADs, které byly použity ve stádiu ENV, vyjadřovaly národní volbu, 
zejména všude tam, kde byly v ENV Eurokódech uvedeny „směrné 
(rámečkové) hodnoty“ (viz výše). 

Národní předpisy Národní právní a správní předpisy ukládané orgány veřejné moci na všech 
úrovních nebo soukromoprávními subjekty, které působí jako veřejný 
podnik nebo jako veřejnoprávní subjekt na základě monopolního postavení. 

Národně stanovený 
parametr (NDP) 

V EN Eurokódech zůstává otevřena národní volba hodnot (pokud jsou v EN 
Eurokódech uvedeny značky (veličin)), tříd nebo alternativních postupů 
povolených v EN Eurokódech. 

Technické specifikace Harmonizované evropské normy (hENs) a evropská technická schválení 
(ETAs) pro stavební výrobky (čl. 4 odst. 1 CPD). 

Konstrukce Nosná konstrukce, tj. uspořádaná soustava navzájem propojených částí 
navržených tak, aby zajišťovaly mechanickou odolnost a stabilitu stavby 
(ID 1, bod 2.1.1). 

Konstrukční Týkající se konstrukce.  

Konstrukční materiál Materiál nebo výrobek s vlastnostmi, které se promítají do výpočtů 
konstrukcí nebo jinak souvisejí s mechanickou odolností a stabilitou stavby 
a jejích částí a/nebo s její požární odolností, včetně hledisek trvanlivosti 
a použitelnosti. 

Konstrukční dílec Dílce, které mají být použity jako nosná část stavby, a jsou navrženy 
k zajištění mechanické odolnosti a stability stavby a/nebo požární odolnosti, 
včetně hledisek trvanlivosti a použitelnosti (ID 1, bod 2.1.1). 

Konstrukční sestava Sestava sestávající z konstrukčních dílců určených k montáži a osazení na 
staveništi. Smontovaný systém zhotovený z konstrukční sestavy je 
„konstrukce“. 

hEN nebo ETA 
materiálu 

hEN nebo ETA pro materiál nebo výrobek s vlastnostmi, které se promítají 
do výpočtů konstrukce stavby nebo jinak souvisejí s její mechanickou 
odolností a stabilitou a/nebo požární odolností, včetně hledisek trvanlivosti 
a použitelnosti, jako je beton, ocelová výztuž do betonu, některé konstrukční 
ocelové výrobky, materiály pro požární ochranu. 

hEN nebo ETA dílce hEN nebo ETA pro prefabrikovaný konstrukční dílec nebo sestavu 
sestávající z konstrukčních dílců, jako jsou prefabrikované betonové dílce, 
prefabrikovaná schodiště nebo dřevěné konstrukční stavební sestavy, 
s vlastnostmi stanovenými výpočtem při použití metod, které se používají 
rovněž pro navrhování stavebních konstrukcí. 
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National Annex 
(to an EN Eurocode 
Part) 

Annex to an EN Eurocode Part containing the Nationally Determined 
Parameters (NDPs) to be used for the structural design of buildings and 
civil engineering works in a Member State. 

National Application 
Document (NAD) 

The NADs, which were used at the ENV stage, expressed national choices, 
in particular wherever “Boxed Values” (see above) were given in the ENV 
Eurocodes 

National Provisions National laws, regulations and administrative provisions, imposed by all 
levels of public authorities, or private bodies acting as a public undertaking 
or as a public body on the basis of a monopoly position. 

Nationally 
Determined 
Parameter (NDP) 

A National choice left open in a EN Eurocode about values (where symbols 
are given in the EN Eurocodes), classes or alternative procedures permitted 
within the EN Eurocodes 

Technical 
Specifications 

Harmonised European Standards (hENs) and European Technical Approval 
(ETAs) for construction products (article 4.1 of the CPD) 

Structure Load-bearing construction, i.e. organised assembly of connected parts 
designed to provide mechanical resistance and stability to the works (ID 1, 
clause 2.1.1) 

Structural Relating to a structure 

Structural material Material or constituent product with properties which enter into structural 
calculations or otherwise relate to the mechanical resistance and stability of 
works and parts thereof, and/or to their fire resistance, including aspects of 
durability and serviceability 

Structural 
component 

Components to be used as load-bearing part of works designed to provide 
mechanical resistance and stability to the works and/or fire resistance, 
including aspects of durability and serviceability, (ID 1, clause 2.1.1). 

Structural kit Kit consisting of structural components to be assembled and installed on 
site. The assembled system made from the structural kit is a "structure". 

Material hEN or 
ETA 

The hEN or ETA for a material or constituent product, with properties 
which enter into structural calculations of works or otherwise relate to their 
mechanical resistance and stability and/or fire resistance, including aspects 
of durability and serviceability, such as concrete, reinforcing steel for 
concrete, certain structural steel products, fire protection materials. 

Component hEN or 
ETA 

hEN or ETA for a prefabricated structural component or a kit consisting of 
structural components, such as prefabricated concrete components, 
prefabricated stairs or timber frame building kits, with properties 
determined by calculation applying methods which are used also for 
structural design of works. 
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ODKAZY 
 

CPD Směrnice o stavebních výrobcích 89/106/EHS, ve znění směrnice 
93/68/EHS o označení CE  

PPD Směrnice o zadávání veřejných zakázek.  
Tento pokyn se vztahuje ke směrnici Rady 93/37/EHS ze dne 14. června 
1993 o koordinaci řízení při zadávání veřejných stavebních zakázek 

Pokyn C Význam termínů sestavy a systémy spadajících pod směrnici o stavebních 
výrobcích (CONSTRUCT 96/175 Rev.2 ze dne 3. února 1997 – rev. září 
2002) 

Pokyn D Označení CE podle CPD (CONSTRUCT 97/220 Rev.5 ze dne 10. prosince 
1998 – rev. září 2002) 

Pokyn E Úrovně a třídy podle CPD (CONSTRUCT 99/337 Rev.1 ze dne 1. července 
1999 – rev. září 2002) 

Pokyn F Hlediska trvanlivosti podle CPD (CONSTRUCT 99/367 ze dne 1. července 
1999 – rev. září 2002) 

Pokyn J Přechodné režimy v rámci CPD (CONSTRUCT 01/477 ze dne 22. května 
2001 – rev. září 2002) 

Pokyn K Systémy prokazování shody a úloha a úkoly notifikovaných subjektů 
v oblasti působnosti směrnice o stavebních výrobcích (CONSTRUCT 
00/421 ze dne 5. července 2000 – rev. září 2002) 
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Část 1:  Obecně 

 

1.1 Cíle a přínosy programu Eurokódů  

1.1.1 Eurokódy poskytují společné metody navrhování vyjádřené v soustavě evropských 
norem, které mají být použity jako referenční dokumenty pro členské státy k 

• prokázání, že pozemní a inženýrské stavby nebo jejich části vyhovují základnímu 
požadavku č. 1 Mechanická odolnost a stabilita (včetně těch hledisek základního 
požadavku č. 4 Bezpečnost při užívání, které s mechanickou odolností a stabilitou 
souvisejí) a části základního požadavku č. 2 Požární bezpečnost, včetně 
trvanlivosti, jak je definováno v příloze 1 CPD 

• vyjádření těchto základních požadavků, které jsou na stavby a jejich části kladeny, 
v technických termínech  

• stanovení funkčních vlastností konstrukčních dílců a sestav, pokud jde 
o mechanickou odolnost a stabilitu a požární odolnost, vzhledem k tomu, že jsou 
součástí informace provázející označení CE (např. deklarované hodnoty)  

1.1.2 Podle služeb Evropské komise a podle členských států se EN Eurokódy mají stát 
evropskými doporučenými prostředky pro navrhování stavebních konstrukcí a jejich 
částí, usnadnit výměnu stavebních služeb (stavebních prací a souvisejících 
inženýrských služeb) a zlepšit fungování vnitřního trhu.   

 Ve schváleném mandátu pro CEN k vypracování EN Eurokódů uznaly členské státy 
Eurokódy za přijatelné prostředky k dosažení těchto cílů a k prokázání, že stavby na 
jejich území vyhovují příslušným základním požadavkům. V duchu nového přístupu 
však mohou členské státy uznat rovněž jiné prostředky jako přijatelné pro tyto účely 
(viz 2.1.7). 

 Komise očekává, že CEN zveřejní všechny normy1) zahrnující různé části EN 
Eurokódů a očekává, že členské státy zavedou tyto normy jako přijatelné prostředky 
pro navrhování staveb na jejich území. 

1.1.3 Zamýšlené přínosy a možnosti Eurokódů jsou tyto: 

• poskytnout společná návrhová kritéria a metody ke splnění stanovených 
požadavků na mechanickou odolnost, stabilitu a požární odolnost, včetně hledisek 
trvanlivosti a hospodárnosti, 

• napomáhat vzájemnému porozumění při návrhu konstrukcí mezi investory, 
provozovateli a uživateli, projektanty, dodavateli a výrobci stavebních výrobků, 

• usnadnit výměnu stavebních služeb mezi členskými státy, 

• usnadnit prodej a používání konstrukčních dílců a sestav v členských státech, 

• usnadnit v členských státech prodej a používání materiálů a výrobků, jejichž 
vlastnosti se promítají do návrhových výpočtů,  

                                                 
1)  V současnosti program obsahuje 58 částí. 
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Part 1: General 
 

1.1 Aims and benefits of the Eurocode programme  

1.1.1. The Eurocodes provide common design methods, expressed in a set of European 
standards, which are intended to be used as reference documents for Member States to: 

• prove the compliance of building and civil engineering works or parts thereof with 
Essential Requirement n°1 Mechanical resistance and stability (including such 
aspects of Essential Requirement n°4 Safety in use, which relate to mechanical 
resistance and stability) and a part of Essential Requirement n°2 Safety in case of 
fire, including durability, as defined in Annex 1 of the CPD 

• express in technical terms, these Essential Requirements applicable to the works 
and parts thereof; 

• determine the performance of structural components and kits with regard to 
mechanical resistance and stability and resistance to fire, insofar as it is part of the 
information accompanying CE marking (e.g. declared values). 

1.1.2. EN Eurocodes are intended by the European Commission services, and the Member 
States, to become the European recommended means for the structural design of 
works and parts thereof, to facilitate the exchange of construction services 
(construction works and related engineering services) and to improve the functioning 
of the internal market. 

In approving the mandate to CEN to prepare the EN Eurocodes, Member States have 
recognised Eurocodes as an acceptable means to achieve these aims and to prove 
compliance of construction works with the respective Essential requirements, in their 
territory. However, following the spirit of the new approach, Members States may 
recognise also other means as being acceptable for these purposes (see 2.1.7). 

The Commission expects CEN to publish all of the standards1) constituting the 
different parts of the EN Eurocodes, and expects the Member States to implement 
these standards as an acceptable means for the design of works, in their territory. 

1.1.3. The intended benefits and opportunities of Eurocodes are to: 

• provide common design criteria and methods to fulfil the specified requirements 
for mechanical resistance, stability and resistance to fire, including aspects of 
durability and economy, 

• provide a common understanding regarding the design of structures between 
owners, operators and users, designers, contractors and manufacturers of 
construction products 

• facilitate the exchange of construction services between Members States, 

• facilitate the marketing and use of structural components and kits in Members States, 

• facilitate the marketing and use of materials and constituent products, the 
properties of which enter into design calculations, in Members States, 

                                                 
1) At present the program contains 58 Parts 
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• být společnou základnou pro výzkum a vývoj ve stavebním sektoru, 

• umožnit vypracování společných návrhových pomůcek a softwaru, 

• zvýšit konkurenceschopnost evropských inženýrských firem, podnikatelů, 
projektantů a výrobců výrobků v jejich celosvětových aktivitách.  

1.2 Vývoj programu Eurokódů 

1.2.1 Komise Evropského společenství rozhodla v roce 1975 o akčním programu v oblasti 
stavebnictví založeném na článku 95 Smlouvy. Cílem programu bylo odstranění 
technických překážek obchodu a harmonizace technických specifikací.  

1.2.2 V rámci tohoto akčního programu převzala Komise iniciativu k vytvoření souboru 
harmonizovaných technických pravidel pro navrhování stavebních konstrukcí, které 
by měly  zpočátku sloužit jako alternativa k národním pravidlům platným v členských 
státech a nakonec je nahradit.  

1.2.3 Po dobu patnácti let řídila Komise, s pomocí řídícího výboru skládajícího se ze 
zástupců členských států, vývoj programu Eurokódů, což vedlo ke zveřejnění souboru 
první generace evropských pravidel v 80. letech. 

1.2.4 V roce 1989 rozhodla Komise a členské státy na základě dohody s CEN2), kterou 
schválil SCC, převést prostřednictvím mandátu vypracovávání a zveřejňování 
Eurokódů na CEN, aby mohly mít v budoucnu status evropských norem. 

Poznámka: To uvádí ve spojitost Eurokódy s ustanoveními směrnic Rady a rozhodnutí Komise, 
které se zabývají evropskými normami (např. CPD a směrnice o zadávání veřejných zakázek 
napomohly vytvořit vnitřní trh).  

1.2.5 Původně CEN vypracoval Eurokódy jako 62 předběžných norem (ENV). Většina byla 
zveřejněna v letech 1992 až 1998, ale kvůli obtížím při harmonizování všech hledisek 
výpočtových metod zahrnovaly ENV Eurokódy „směrné (rámečkové) hodnoty“, které 
umožnily, aby si členské státy pro použití na svém území zvolily jiné hodnoty. 
Národní aplikační dokumenty, které uvádějí podrobnosti, jak uplatňovat ENV 
Eurokódy v členských státech, byly zpravidla vydány společně s ENV země. 

Převádění ENVs na evropské normy započalo v roce 1998. Zveřejnění všech částí EN 
Eurokódů se předpokládá v letech 2002 až 2006.   

                                                 
2)  Dohoda mezi Komisí Evropských společenství a Evropským výborem pro normalizaci (CEN) o práci na 

EUROKÓDECH pro navrhování pozemních a inženýrských staveb (CONSTRUCT 89/019).  
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• be a common basis for research and development, in the construction sector, 

• allow the preparation of common design aids and software, 

• increase the competitiveness of the European civil engineering firms, contractors, 
designers and product manufacturers in their world-wide activities. 

1.2 Background of the Eurocode programme 

1.2.1. In 1975, the Commission of the European Community decided on an action 
programme in the field of construction based on article 95 of the Treaty. The objective 
of the programme was the elimination of technical obstacles to trade and the 
harmonisation of technical specifications. 

1.2.2. Within this action programme, the Commission took the initiative to establish a set of 
harmonised technical rules for the structural design of construction works which, in 
the first stage, would serve as an alternative to the national rules in force in the 
Member States and, ultimately, would replace them.  

1.2.3. For fifteen years, the Commission, with the help of a Steering Committee containing 
Representatives of Member States, conducted the development of the Eurocodes 
programme, which led to the publication of a set of first generation European codes in 
the 80’s. 

1.2.4. In 1989, the Commission and the Member States decided, on the basis of an agreement 
with CEN2), endorsed by the SCC, to transfer the preparation and the publication of 
the Eurocodes to CEN through a Mandate, in order that they would, in the future, have 
the status of European Standards. 

Note: This links the Eurocodes with the provisions of the Council’s Directives and 
Commission’s Decisions dealing with European standards (e.g. the CPD and Public 
Procurement Directives initiated to assist with setting up the internal market).  

1.2.5. Originally, the Eurocodes were elaborated by CEN as 62 pre-standards (ENVs). Most 
were published between 1992 and 1998, but, due to difficulties in harmonizing all the 
aspects of the calculation methods, the ENV Eurocodes included “boxed values” 
which allowed Members States to chose other values for use on their territory. 
National Application Documents, which gave the details of how to apply ENV 
Eurocodes in Member States, were, generally, issued with a country’s ENV. 

The conversion of ENVs into European standards started in 1998. Publication of the 
EN Eurocode Parts is expected between 2002 and 2006. 

                                                 
2) Agreement between the Commission of the European Communities and the European Committee for 

Standardisation (CEN) concerning the work on EUROCODES for the design of building and civil 
engineering works (CONSTRUCT 89/019). 
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1.2.6 Eurokódy tím, že se vztahují na stavební konstrukce, mají přímý vztah 
k interpretačním dokumentům3) uvedeným v článku 12 CPD4). Je proto třeba, aby 
s ohledem na dosažení plné kompatibility mezi specifikacemi výrobků a EN Eurokódy 
braly technické komise CEN, pracovní skupiny EOTA a orgány EOTA pracující na 
specifikacích výrobků v úvahu technická hlediska vyplývající z Eurokódů.    

1.2.7 Evropská komise od počátku podporovala vypracovávání Eurokódů a přispívala 
k jejich financování. Aby se dosáhlo zveřejnění EN Eurokódů, dále podporuje úkol 
svěřený CEN. Bude sledovat zavádění a používání EN Eurokódů v členských státech.  

1.3 Cíle pokynu 

1.3.1 V tomto pokynu je s ohledem na dosažení cílů a přínosů programu Eurokódů 
zmíněných v 1.1 vyjádřena společná dohoda Komise a členských států v těchto 
směrech:   

• Uplatňování EN Eurokódů v navrhování konstrukcí staveb (kapitola 2). 

• Používání EN Eurokódů v harmonizovaných normách a evropských technických 
schváleních pro konstrukční stavební výrobky (kapitola 3). Rozlišují se: 

– výrobky s vlastnostmi, které se promítají do výpočtů stavebních konstrukcí 
nebo se jinak týkají jejich mechanické odolnosti a stability, včetně hledisek 
trvanlivosti a použitelnosti, a které mají být z těchto důvodů v souladu 
s předpoklady a ustanoveními EN Eurokódů (týká se většinou „konstrukčních 
materiálů“ – viz kapitola 3.2) 

– výrobky s vlastnostmi, které mohou být přímo stanoveny metodami 
používanými pro navrhování stavebních konstrukcí a mají tedy být stanoveny 
podle metod EN Eurokódů (týká se většinou prefabrikovaných „konstrukčních 
dílců a sestav“ – viz kapitola 3.3) 

1.3.2 Cílem tohoto dokumentu je 

• podat návod na vypracování, zavádění a používání EN Eurokódů, 

• poskytnout pro zpracovatele EN Eurokódů systém, v němž budou zpracovávat 
nebo dokončovat EN Eurokódy na základě existujících ENV Eurokódů, 

• poskytnout pro zpracovatele specifikací výrobků systém, v němž budou 
doporučovat, zda začlenit části EN Eurokódů do harmonizovaných norem 
a evropských technických schválení pro konstrukční výrobky, nebo zda k nim 
přihlédnout, jak je vysvětleno v 1.3.1,  

                                                 
3)  Podle čl. 3 odst. 3 CPD jsou základní požadavky (ERs) konkretizovány v  interpretačních dokumentech 

určených k vytvoření nutných vazeb mezi základními požadavky a mandáty pro hENs a ETAs.  
4)  Podle článku 12 CPD interpretační dokumenty: 

a) dávají konkrétní podobu základním požadavkům tím, že harmonizují terminologii a technické podklady 
a tam, kde je to nezbytné, uvádějí třídy nebo úrovně pro každý požadavek; 

b) určují metody vzájemného vztahu těchto tříd nebo úrovní požadavků a technických specifikací, například 
metody výpočtu a zkoušek, technická pravidla pro navrhování atd.; 

c) slouží jako podklad pro vypracování harmonizovaných norem a řídících pokynů pro evropská technická 
schválení. 

Eurokódy hrají de facto podobnou úlohu v oblasti ER 1 a části ER 2.  
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1.2.6. The Eurocodes, insofar as they concern construction works, have a direct relationship 
with Interpretative Documents3), referred to in Article 12 of the CPD4). Therefore, 
technical aspects arising from the Eurocodes have to be taken into account by CEN 
Technical Committees, EOTA Working Groups and EOTA Bodies working on 
product specifications, with a view to achieving full compatibility between the product 
specifications and the EN Eurocodes. 

1.2.7. The European Commission has supported, from the beginning, the elaboration of 
Eurocodes, and contributed to the funding of their drafting. It continues to support the 
task mandated to CEN to achieve the publication of EN Eurocodes. It will watch the 
implementation and use of the EN Eurocodes in the Member States. 

1.3 Objectives of the Guidance Paper 

1.3.1. This Guidance Paper expresses, with the view of achieving the aims and benefits of 
the Eurocode programme mentioned in 1.1, the common understanding of the 
Commission and the Member States on: 

• The application of EN Eurocodes in the structural design of works (chapter 2).  

• The use of EN Eurocodes in harmonised standards and European technical approvals 
for structural construction products (chapter 3). A distinction is made between: 
– products with properties which enter into structural calculations of works, or 

otherwise relate to their mechanical resistance and stability, including aspects of 
durability and serviceability, and which for this reason should be consistent with 
the assumptions and provisions made in the EN Eurocodes ("structural 
materials" are the most concerned - see chapter 3.2) 

– products with properties which can directly be determined by methods used for 
the structural design of works, and thus should be determined according to the 
EN Eurocode methods (prefabricated "structural components and kits" are the 
most concerned - see chapter 3.3). 

1.3.2. The objectives of this document are to: 
• Give guidance on the elaboration, implementation and use of the EN Eurocodes  
• Provide, for the writers of EN Eurocodes, the framework in which they will 

elaborate or finalise the EN Eurocodes on the basis of the existing ENV Eurocodes  
• Provide, for the writers of product specifications, the framework in which they will 

make reference to incorporate, or to take into account, the EN Eurocode Parts in 
harmonised standards and European technical approvals for structural products as 
explained in 1.3.1, 

                                                 
3) According to Art. 3.3 of the CPD, the essential requirements (ERs) shall be given concrete form in 

interpretative documents for the creation of the necessary links between the essential requirements and the 
mandates for hENs and ETAs. 

4) According to Art. 12 of the CPD the interpretative documents shall: 
a) give concrete form to the essential requirements by harmonising the terminology and the technical bases 

and indicating classes or levels for each requirement where necessary; 
b) indicate methods of correlating these classes or levels of requirement with the technical specifications, e.g 

methods of calculation and of proof, technical rules for project design, etc.; 
c) serve as a reference for the establishment of harmonised standards and guidelines for European technical 

approval. 
The Eurocodes, de facto, play a similar role in the field of the ER 1 and a part of ER 2. 
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• poskytnout nezbytné parametry nebo třídy nebo možnost úrovní pro začlenění do 
EN Eurokódů a technických specifikací pro konstrukční výrobky, aby mohly 
členské státy zvolit úroveň bezpečnosti, trvanlivosti a hospodárnosti platnou pro 
stavby na jejich území, 

• poskytnout členským státům a dotčeným orgánům základní podklady potřebné 
k přípravě smluv na veřejné zakázky, pokud jde o směrnici o zadávání veřejných 
zakázek.  

1.3.3 V tomto pokynu jsou zváženy všechny otázky a podmínky spojené s uspokojivým 
zavedením EN Eurokódů i s jejich vazbou na zavádění CPD. 

1.3.4 Tento pokyn je určen výkonným orgánům, zpracovatelům předpisů, národním 
normalizačním orgánům, zpracovatelům technických specifikací, notifikovaným 
subjektům a průmyslovým subjektům. 

V tomto pokynu se zmínky o členských státech vztahují rovněž na státy Evropského 
sdružení volného obchodu (ESVO), členy Evropského hospodářského prostoru EHP. 
Zmínky o zpracovatelích specifikací se vztahují na CEN a CENELEC i na EOTA 
a orgány EOTA vydávající ETAs.  
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• Allow for the inclusion in EN Eurocodes and in technical specifications for 
structural products the necessary parameters or classes or allowance for levels to 
enable the Member States to choose the level of safety, durability and economy 
applicable to construction works, in their territory, 

• Provide to Member States and the authorities concerned the elements needed to 
prepare public contracts, in respect of the Public Procurement Directive  

1.3.3. This Guidance Paper considers all the issues and conditions related to the satisfactory 
implementation of the EN Eurocodes, as well as their links to the implementation of 
the CPD. 

1.3.4. This Guidance Paper is intended for enforcement authorities, regulators, national 
standards bodies, technical specification writers, notified bodies and industry. 

In the context of this Guidance Paper, references to Member States also apply to the 
European Free Trade Association (EFTA) States, members of the European Economic 
Area EEA. References to specification writers apply to CEN and CENELEC as well as 
to EOTA and the EOTA bodies issuing ETAs.  
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Část 2:   
Používání EN Eurokódů pro navrhování stavebních konstrukcí 

 

2.1 Národní předpisy pro navrhování stavebních konstrukcí 

2.1.1 Stanovení úrovní bezpečnosti5) pozemních a inženýrských staveb a jejich částí, včetně 
hledisek trvanlivosti a hospodárnosti6), je a zůstává v kompetenci členských států. 

2.1.2 Možné rozdíly zeměpisných nebo klimatických podmínek (např. vítr nebo sníh) nebo 
způsob života i různé úrovně ochrany, které mohou převládat na národní, regionální 
nebo místní úrovni ve smyslu čl. 3 odst. 2 CPD7) budou v souladu s Pokynem E brány 
v úvahu poskytnutím volby v EN Eurokódech u určených hodnot8), tříd9) nebo 
alternativních metod10), které lze stanovit na národní úrovni (pojmenované národně 
stanovené parametry). To členským státům umožní zvolit úroveň bezpečnosti, včetně 
hledisek trvanlivosti a hospodárnosti, platnou pro stavby na jejich území. 

2.1.3 Pokud členské státy stanoví své národně stanovené parametry, mají 

– volit z tříd obsažených v EN Eurokódech, nebo 

– použít doporučenou hodnotu nebo volit hodnotu z doporučeného rozsahu hodnot 
u značek (veličin), kde se v EN Eurokódech uvádí doporučení11), nebo 

– pokud jsou uvedeny alternativní metody, použít doporučenou metodu, kde se v EN 
Eurokódech uvádí doporučení,   

– vzít v úvahu potřebu spojitosti národně stanovených parametrů předepsaných 
v různých EN Eurokódech a v jejich jednotlivých částech.  

Členské státy jsou podněcovány ke spolupůsobení na minimalizaci počtu případů, kdy 
nejsou přijaty doporučené hodnoty nebo metody pro jejich národně stanovené 
parametry. Zvolením stejných hodnot a metod zvýší členské státy přínosy uvedené 
v 1.1.3. 

                                                 
5)  Slovo bezpečnost je v Eurokódech obsaženo ve slově spolehlivost.  
6)  Úvodní ustanovení přílohy I CPD stanoví: „Výrobky musí být vhodné pro stavby, aby stavby (jako celek 

i jako jejich jednotlivé části) byly při respektování hospodárnosti vhodné k jejich určenému použití a zároveň 
plnily níže uvedené základní požadavky, pokud se na tyto stavby vztahují předpisy, které takové požadavky 
obsahují. Tyto požadavky musí být při běžné údržbě plněny po dobu ekonomicky přiměřené životnosti. 
Požadavky předpokládají běžně předvídatelné vlivy.“ Hlediska hospodárnosti zahrnují hlediska použitelnosti. 

7)  V čl. 3 odst. 2 CPD se uvádí, že třídy pro každý základní požadavek mohou být stanoveny v interpretačních 
dokumentech a technických specifikacích (hENs a ETAs) „s cílem zohlednit možné rozdíly zeměpisných nebo 
klimatických podmínek nebo způsob života, jakož i různé úrovně ochrany, které mohou převládat na národní, 
regionální nebo místní úrovni“. To se vztahuje na Eurokódy, pokud konkretizují ER 1 a část ER 2.   

8)  „Volba hodnot“ se uskuteční tam, kde budou v EN Eurokódech uvedeny značky (veličin) pro označení 
hodnoty, kterou lze stanovit národně. 

9)  Předpokládané třídy mají mít zpravidla status „technických tříd“ ve smyslu Pokynu E (viz články 4.2, 4.3 
a 4.4 pokynu). S „regulačními třídami“ je třeba počítat pouze v případech, kdy to je nezbytné k zajištění 
plného zavedení v členských státech.      

10)  „Volba metod“ se uskuteční tam, kde budou v EN Eurokódech zahrnuty alternativní metody výpočtu, u nichž 
bude uvedeno, že je lze zvolit národně.   

11) Viz EN 1991-1.1 – Předmluva – Národní normy přejímající EN Eurokódy. 



Pokyn L: Eurokódy 

299 

Part 2:  
Use of EN Eurocodes for structural design of works 

 

2.1 National Provisions for the structural design of works 

2.1.1. The determination of the levels of safety5) of buildings and civil engineering works 
and parts thereof, including aspects of durability and economy6), is, and remains, 
within the competence of the Member States.  

2.1.2. Possible differences in geographical or climatic conditions (e.g. wind or snow), or in 
ways of life, as well as different levels of protection that may prevail at national, 
regional or local level in the sense of article 3.2 of the CPD7), will be taken into 
account, in accordance with Guidance Paper E, by providing choices in the EN 
Eurocodes for identified values8), classes9), or alternative methods10), to be determined 
at the national level (named Nationally Determined Parameters). Thus allowing the 
Member States to choose the level of safety, including aspects of durability and 
economy, applicable to works in their territory. 

2.1.3. When Member States lay down their Nationally Determined Parameters, they should:  
– choose from the classes included in the EN Eurocodes, or 
– use the recommended value, or choose a value within the recommended range of 

values, for a symbol where the EN Eurocodes make a recommendation11), or 
– when alternative methods are given, use the recommended method, where the EN 

Eurocodes make a recommendation, 
– take into account the need for coherence of the Nationally Determined Parameters 

laid down for the different EN Eurocodes and the various Parts thereof.  
Member States are encouraged to co-operate to minimise the number of cases where 
recommendations for a value or method are not adopted for their nationally 
determined parameters. By choosing the same values and methods, the Member States 
will enhance the benefits listed in 1.1.3 

                                                 
5) The word safety is encompassed in the Eurocodes in the word reliability 
6) The introductory provisions of Annex I of the CPD lay down: "The products must be suitable for 

construction works which (as a whole and in their separate parts) are fit for their intended use, account 
being taken of economy, and in this connection satisfy the following essential requirements where the works 
are subject to regulations containing such requirements. Such requirements must, subject to normal 
maintenance, be satisfied for an economically reasonable working life. The requirements generally concern 
actions which are foreseeable." Aspects of economy include aspects of serviceability. 

7) Article 3.2 of the CPD says that for each essential requirement classes may be established in the 
interpretative documents and the technical specifications (hENs and ETAs) "in order to take account of 
possible differences in geographical or climatic conditions or in ways of life as well as different levels of 
protection that may prevail at national, regional or local level". This applies to the Eurocodes in so far as 
they give concrete form to ER 1 and a part of ER 2.  

8) "Choices about values" will be made where symbols are given in the EN Eurocodes in order to identify a 
value to be determined nationally 

9) Generally, the classes to be envisaged should have the status of "technical classes" in the sense of guidance 
paper E (see articles 4.2, 4.3 and 4.4 of the Guidance paper). "Regulatory classes" should only be envisaged 
in cases in which this is necessary to ensure full implementation in the Member States. 

10) "Choices about methods" will be made where alternative methods of calculation are included in the EN 
Eurocodes which are identified to be chosen nationally 

11) see EN 1991-1.1 – foreword – National standards implementing EN Eurocodes 
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2.1.4 Národně stanovené parametry dané v členských státech mají být jasné pro uživatele 
EN Eurokódů a ostatní dotčené partnery, včetně výrobců. 

2.1.5 Pokud jsou pro návrh stavební konstrukce nebo jejích částí použity EN Eurokódy, 
musí být použity národně stanovené parametry členského státu, na jehož území je 
stavba umístěna. 

 Poznámka: Každý odkaz na návrh podle EN Eurokódu má zahrnovat informaci o tom, který  
soubor národně stanovených parametrů byl použit, a zda použité národně stanovené 
parametry odpovídají doporučením uvedeným v EN Eurokódech, nebo ne (viz 2.1.3).    

2.1.6 Národní předpisy nemají nahrazovat žádná ustanovení EN Eurokódů, např. aplikační 
pravidla národními pravidly (pravidly, normami, regulačními předpisy apod.). 

Pokud však národní předpisy umožní, že i po skončení období souběžné platnosti se 
projektant může odchýlit od EN Eurokódů nebo od jejich určitých ustanovení (např. 
od aplikačních pravidel) nebo že je nemusí použít, potom nelze návrh nazvat 
„návrhem podle EN Eurokódů“.  

2.1.7 Pokud jsou části Eurokódů vydány jako evropské normy, stávají se aplikací směrnice 
o zadávání veřejných zakázek. 

Ve všech případech musí být v nabídkách na veřejné soutěže a ve smlouvách 
o veřejných zakázkách formulovány technické specifikace odkazem na EN Eurokódy 
spolu s národně stanovenými parametry pro dotyčnou stavbu, kromě výjimek 
specifikovaných v čl. 10 odst. 3 (čl. 10 odst. 2 směrnice 93/37). 

Při uplatňování PPD a v duchu nového přístupu však není odkaz na EN Eurokódy 
jediným nezbytně možným odkazem povoleným ve smlouvě o veřejné zakázce. 
V PPD se předpokládá, že zadávající subjekt může přijmout jiné návrhy, jestliže 
smluvní strana prokáže jejich rovnocennost s EN Eurokódy. 

V důsledku toho může být návrh stavby projektovaný na základě veřejné soutěže 
vypracován podle 

– EN Eurokódů (včetně NDPs), což poskytne předpoklad shody se všemi právními 
evropskými požadavky na mechanickou odolnost a stabilitu, požární odolnost 
a trvanlivost, a v souladu s technickými specifikacemi požadovanými ve smlouvě 
na dotyčnou stavbu; 

– jiných předpisů vyjadřujících požadované technické specifikace formou funkčních 
vlastností. V tomto případě má být technická specifikace dostatečně podrobná, aby 
umožnila uchazečům o zakázku seznámit se s podmínkami, za kterých může být 
nabídka uskutečněna, a investorům vybrat výhodnou nabídku. To zejména platí pro 
použití národních pravidel, pokud členské státy zachovají jejich používání 
souběžně s EN Eurokódy (např. pravidla pro navrhování podpořená národními 
předpisy), jestliže jsou ve veřejné nabídce výslovně uvedeny, že je lze rovněž 
přijmout jako alternativu části EN Eurokódu. 

2.2 Informace pro zpracovatele EN Eurokódů 

2.2.1 Při vypracovávání EN Eurokódů pro navrhování a provádění staveb musí CEN/TC 
250 poskytnout v souladu s 2.1.2 možnost národní volby. 
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2.1.4. The Nationally Determined Parameters laid down in a Member State should be made 
clearly known to the users of the EN Eurocodes and other parties concerned, including 
manufacturers. 

2.1.5. When the EN Eurocodes are used for the design of construction works, or parts 
thereof, the Nationally Determined Parameters of the Member State on whose territory 
the works are located shall be applied. 

Note: Any reference to a EN Eurocode design should include the information on which set of 
Nationally Determined Parameters was used, whether or not the Nationally Determined 
Parameters that were used correspond to the recommendations given in the EN Eurocodes 
(see 2.1.3). 

2.1.6. National Provisions should avoid replacing any EN Eurocode provisions, e.g. 
Application Rules, by national rules (codes, standards, regulatory provisions, etc.). 

When, however, National Provisions do provide that the designer may – even after the 
end of the coexistence period - deviate from or not apply the EN Eurocodes or certain 
provisions thereof (e.g. Application Rules), then the design will not be called “a design 
according to EN Eurocodes”. 

2.1.7. When Eurocode Parts are published as European standards, they will become part of 
the application of the Public Procurement Directive. 

In all cases, technical specifications shall be formulated in public tender enquiries and 
public contracts by referring to EN Eurocodes, in combination with the Nationally 
Determined Parameters applicable to the works concerned, apart from the exceptions 
expressed in article 10.3 (Directive 93/37, article 10.2). 

However, in application of the PPD, and following the spirit of the New Approach, the 
reference to EN Eurocodes is not necessarily the only possible reference allowed in a 
Public contract. The PPD foresees the possibility for the procuring entity to accept other 
proposals, if their equivalence to the EN Eurocodes can be demonstrated by the contractor. 

Consequently, the design of works proposed in response to a Public tender can be 
prepared according to: 

– EN Eurocodes (including NDPs), which give a presumption of conformity with all 
legal European requirements concerning mechanical resistance and stability, fire 
resistance and durability, in compliance with the technical specifications required in 
the contract for the works concerned; 

– Other provisions expressing the required technical specification in terms of 
performance. In this case, the technical specification should be detailed enough to 
allow tenderers to know the conditions on which the offer can be made and the 
owner to choose the preferred offer. This applies, in particular, to the use of 
national codes, as long as Member States maintain their use in parallel with EN 
Eurocodes (e.g. a Design Code provided by National Provisions), if also specified 
to be acceptable as an alternative to an EN Eurocode Part by the Public tender. 

2.2  Indications to writers of EN Eurocodes 

2.2.1. When preparing the EN Eurocodes for the design and execution of works, 
CEN/TC 250 shall provide for National choices as relevant, in accordance with 2.1.2.  
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2.2.2 Při převádění ENV Eurokódů do EN Eurokódů: 

– „Směrné (rámečkové) hodnoty“, které se netýkají úrovně bezpečnosti nebo rozdílů 
uvedených v 2.1.2, je třeba převést jako jednoznačné hodnoty. 

–  „Směrné (rámečkové) hodnoty“, které se týkají úrovně bezpečnosti nebo rozdílů 
uvedených v 2.1.2, se mají nahradit národně stanovenými parametry. Tam, kde 
přicházejí v úvahu, se má pro informaci uvést možný rozsah těchto parametrů. Se 
„směrnými (rámečkovými) hodnotami“, které mají vliv na úroveň použitelnosti 
nebo trvanlivosti se má zacházet jako s národně stanovenými parametry.   

Poznámka: Tato žádost vyhovuje požadavku mandátu, aby se „směrné (rámečkové) hodnoty“ 
vyloučily nebo, pokud to bude nezbytné, převedly do tříd. 

2.2.3 EN Eurokódy mají být formulovány tak, aby se mohly snadno promítat do hENs, 
ETAGs a ETAs pro stavební výrobky, zejména pro konstrukční dílce a sestavy. Proto 
má být odkaz v EN Eurokódech na jiné normy uveden pouze tehdy, a pokud je to 
nezbytné, když mají být stanovena technická kritéria; odkazy mají být jednoznačné. 
Aby se zabránilo nejasnostem, nemá normativní text obsahovat „nejasné závěry“ nebo 
umožňovat různé výklady. Obecné odkazy je třeba vyloučit.        

2.2.4 Pokud se v EN Eurokódech uvádějí technické třídy nebo mezní hodnoty (ve smyslu 
Pokynu E), je třeba tak učinit jasně, aby tyto třídy nebo mezní hodnoty platily pouze 
pro navrhování staveb. Nesmí se vztahovat na harmonizované specifikace pro 
konstrukční dílce nebo sestavy, u nichž musí být v případě potřeby možnost zahrnout 
další třídy nebo mezní hodnoty, jako jsou ty, které byly právě použity u konstrukčních 
dílců legálně uvedených na trh12). 

2.2.5 EN Eurokódy mají být formulovány tak, aby si byl uživatel ENs plně vědom, že 
návrhem „podle EN Eurokódů“ se samozřejmě rozumí shoda se všemi ustanoveními 
EN Eurokódů, tj. se zásadami a aplikačními pravidly spolu s příslušnými národně 
stanovenými parametry.     

 Poznámka: Stanovení možnosti odchýlit se od EN Eurokódů nebo od některých jejich 
ustanovení (např. aplikačních pravidel), nebo je nepoužít, není věcí, kterou by se měly zabývat 
EN Eurokódy samotné, ale pouze národní předpisy, kterými se přejímají (viz 2.1.6).   

2.2.6 EN Eurokódy mají být formulovány tak, aby byl vytvořen náležitě patrný rozdíl mezi 
výpočtovými metodami a administrativními ustanoveními, o kterých mohou být 
uvedeny informace v národní příloze. 

2.2.7 Aby se zvýšila transparentnost a použitelnost systému Eurokódů, musí každá část EN 
Eurokódů obsahovat úplný seznam značek, tříd nebo metod, u nichž je možná volba 
nebo stanovení na národní úrovni (NDPs – viz 2.3.3).   

2.2.8 Začlenění základních změn nebo nových pravidel během převádění ENV do EN 
v oblastech, ve kterých nejsou žádné, nebo nejsou dostatečné, praktické zkušenosti 
v členských státech, by nemělo vyvolat žádné zdržení nebo nesouhlas.  

                                                 
12)  To se vztahuje např. na betonovou krycí vrstvu ocelové výztuže, která podle existujících národních pravidel 

smí být pro prefabrikované betonové dílce menší než minimální betonová krycí vrstva u monolitického 
betonu podle EN Eurokódů.   



Pokyn L: Eurokódy 

303 

2.2.2. When converting the ENV Eurocodes into EN Eurocodes: 

– "Boxed values" which do not relate to safety levels and differences referred to in 
2.1.2 should be transformed into unique values. 

– "Boxed values" which relate to safety levels and differences referred to in 2.1.2 
should be replaced by Nationally Determined Parameters. Where relevant, the 
possible range for these Parameters should be given for information. “Boxed 
values“ which have an influence on the level of serviceability or durability should 
be treated as Nationally Determined Parameters. 

Note: This request satisfies the requirement of the Mandate to eliminate the “boxed values” 
or, where necessary, to transform them into classes. 

2.2.3. The EN Eurocodes should be formulated in such a way that they can easily be referred 
to in hENs, ETAGs and ETAs for construction products, in particular those for 
structural components and kits. Therefore, reference in EN Eurocodes to other 
standards should only be made when, and as far as is necessary, technical criteria are 
to be defined; the references should be unambiguous. In order to prevent ambiguity, 
the normative text should not contain “open ends” or allow different interpretations. 
General references should be avoided. 

2.2.4. Where EN Eurocodes give technical classes or threshold values (in the sense of 
Guidance Paper E), it should be made clear that these classes or threshold values are 
applicable only to the design of works. They may not be relevant for harmonised 
specifications for structural components or kits, which must have the possibility to 
include other classes or threshold values, as appropriate, such as those that have been 
used up to now, for structural components legally placed on the market12). 

2.2.5. The EN Eurocodes should be formulated in such a way that the reader of the ENs will 
be aware that, by definition, design “according to the EN Eurocodes” means 
compliance with all of the EN Eurocodes provisions, i.e. Principles and Application 
Rules, together with the respective Nationally Determined Parameters.  
Note: Providing the possibility of deviating from, or not applying the EN Eurocodes or certain 
provisions thereof (e.g. Application Rules) is not a matter to deal with in the EN Eurocodes 
themselves, but only for the National Provisions implementing them (see 2.1.6). 

2.2.6. The EN Eurocodes should be formulated in such a way that a proper distinction is 
made between calculation methods and administrative provisions on which the 
National Annex can give information. 

2.2.7. In order to improve the transparency and the applicability of the Eurocodes system, 
each EN Eurocode Part shall include the full list of the symbols, classes or methods for 
which a choice or determination at national level is possible (NDPs - see 2.3.3). 

2.2.8. No delay or objection should be caused as a result of including fundamental changes 
or new rules, during the conversion from the ENV to EN, in fields in which there is 
no, or not sufficient, practical experience in Member States. 

                                                 
12) This applies e.g. to the concrete cover to reinforcing steel which, according to existing national rules for pre-

cast concrete components, may be less than the minimum concrete cover for in situ works according to EN 
Eurocodes. 
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2.2.9 Odkazy v části EN Eurokódu na ostatní části mají být pokud možno učiněny pouze na 
znění EN těchto částí. 

2.2.10 Při specifikování materiálů nebo výrobků v EN Eurokódech, musí CEN/TC 250 vzít 
v úvahu toto: 

– Materiály a výrobky s vlastnostmi, které se promítají do výpočtu konstrukcí (např. 
charakteristickými hodnotami), nebo se jinak týkají mechanické odolnosti 
a stability a/nebo požární odolnosti stavby, včetně hledisek její trvanlivosti, mají 
být specifikovány v EN Eurokódech odkazem na příslušné hENs výrobků nebo 
ETAs. Jestliže hEN nebo ETA není dosud k dispozici nebo se nepředpokládá, viz 
poznámku pod čarou 30 a 34.    

– V přechodném období, během něhož nejsou hENs nebo ETAs pro materiály nebo  
výrobky k dispozici nebo nejsou závazné (tj. během období souběžné platnosti), se 
mají v informační části EN Eurokódů uvést, pokud to je možné, informace 
o vlastnostech materiálů a výrobků nezbytné pro navrhování stavebních konstrukcí 
podle EN Eurokódů a stanovit, že příslušné specifikace materiálů a výrobků mohou 
být předmětem národních předpisů členského státu, v němž je stavba umístěna13). 

2.3 Národní přílohy částí EN Eurokódů 

2.3.1 Po ukončení procesu CEN pro zveřejnění části Eurokódu jako EN, zpřístupní Řídicí 
centrum CEN podle pravidel CEN konečné znění schválené EN ve třech úředních 
jazycích (angličtina, francouzština a němčina)14) členům CEN (NSBs).  

Každý NSB musí zavést tuto EN jako národní normu vydáním jejího ekvivalentního 
znění (tj. znění převedeného do jiného jazyka) nebo schválením (připojením 
„schvalovacího listu“) jedné ze 3 jazykových verzí poskytnutých Řídicím centrem 
CEN ve lhůtě dohodnuté pro vydání. 

Národní norma přejímající část EN Eurokódu se bude při vydání národním 
normalizačním orgánem (NSB) skládat ze znění EN Eurokódu (které může být 
uvedeno národní titulní stránkou a národní předmluvou) zpravidla doplněného národní 
přílohou.       

2.3.2 Národní normalizační orgány mají národní přílohu normálně vydat jménem 
příslušných národních úřadů a s jejich souhlasem.  

Národní příloha není nezbytná, jestliže část EN Eurokódu neobsahuje žádnou možnost 
volby pro národně stanovené parametry nebo jestliže část EN Eurokódu není pro 
členský stát podstatná (např. pro některé země navrhování na seismicitu). 

Národní příloha není také nezbytná, jestliže členský stát přijal doporučené hodnoty 
stanovené v části EN Eurokódu jako národně stanovené parametry platné na jeho 
území. Informace, například v předmluvě k příslušné části EN Eurokódu, že 
doporučené hodnoty jsou platné, mají být v tomto případě postačující.  

                                                 
13) Do zveřejnění odkazů na příslušnou hEN v Úředním věstníku Evropských společenství nebo do zaslání 

dopisu Komise, kterým informuje členské státy o schválení příslušných řídících pokynů pro ETA, a pokud 
období souběžné platnosti hEN nebo ETA není ukončeno (další informace viz Pokyn J).     

14) Tento krok odpovídá DAV – datu zpřístupnění. 



Pokyn L: Eurokódy 

305 

2.2.9. References in an EN Eurocode Part to other Parts should, where possible, be made 
only to the EN version of those parts. 

2.2.10. When specifying materials and constituent products in EN Eurocodes, CEN/TC 250 
shall take account of the following:  

– Materials and constituent products with properties which enter into the calculation 
of structures (e.g. by characteristic values), or otherwise relate to the mechanical 
resistance and stability and/or fire resistance of the works, including aspects of their 
durability, should be specified in EN Eurocodes by reference to the respective 
product hENs, or ETAs. If an hEN or ETA is not yet available or is not foreseen, 
see footnote 30 and 34. 

– For the transitional period during which hENs or ETAs for materials or constituent 
products are not available or are not binding (i.e. during the co-existence period), 
EN Eurocodes should, as far as practicable, give, in an informative part, information 
regarding the properties of materials and constituent products necessary for the 
structural design of works, according to the EN Eurocodes, and they should state 
that the respective material and constituent product specifications may be subject to 
the National Provisions of the Member State in which the works are located13).  

2.3 National Annexes of the EN Eurocode Parts 

2.3.1. When a Eurocode Part is circulated by CEN for publication as an EN, the final text of 
the approved EN, according to CEN rules, is made available by CEN Management Centre 
to CEN members (the NSBs) in the 3 official languages (English, French and German)14).  

Each NSB shall implement this EN as a national standard by publication of an 
equivalent text (i.e. a version translated into another language) or by endorsement of 
one of the 3 language versions provided by CEN Management Centre (by attaching an 
“endorsement sheet”), within the timescale agreed for publication. 

The National standard transposing the EN Eurocode Part, when published by a 
National Standards Body (NSB), will be composed of the EN Eurocode text (which 
may be preceded by a National title page and by a National Foreword), generally 
followed by a National Annex.  

2.3.2. The National Standards Bodies should normally publish a National Annex, on behalf 
of and with the agreement of the national competent authorities. 

A National Annex is not necessary if an EN Eurocode Part contains no choice open for 
Nationally Determined Parameters, or if an EN Eurocode Part is not relevant for the 
Member State (e.g. seismic design for some countries). 

A National Annex is neither necessary if a Member State has adopted the 
recommended values provided in an EN Eurocode part as Nationally Determined 
Parameters applicable in its territory. Information, for instance in the foreword of the 
EN Eurocode part concerned, indicating that the recommended values are applicable 
should be sufficient in such a case. 

                                                 
13) For as long as references to the respective hEN has not been published in the Official Journal of the European 

Communities or the letter from the Commission informing Member States on the endorsement of the 
respective ETA Guideline has not been sent to Member States and its period of coexistence has not yet ended 
(for further information see Guidance Paper J). 

14) This step correspond to the DAV – Date of Availability 
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Poznámka: Jak je v pravidlech CEN stanoveno, není národní příloha požadavkem CEN (NSB 
může zveřejnit část EN Eurokódu bez ní). V pojetí tohoto pokynu však národní příloha slouží 
NSBs k zveřejnění národně stanovených parametrů, které budou pro navrhování nezbytné.      

2.3.3 Národní příloha může obsahovat15), přímo nebo odkazem na zvláštní ustanovení, 
informace o těch parametrech, které zůstaly v Eurokódech otevřené pro národní volbu, 
národně stanovené parametry pro navrhování pozemních a inženýrských staveb, které 
se mají stavět v dotyčné zemi, tj. 

– hodnoty a/nebo třídy, pokud jsou v EN Eurokódu uvedeny alternativy, 

– hodnoty, které se použijí tam, kde je v EN Eurokódu uvedena pouze značka 
(veličiny), 

– specifické údaje země (geografické, klimatické apod.), např. sněhová mapa, 

– postup, který se použije tam, kde jsou v EN Eurokódu uvedeny alternativní 
postupy. 

Může rovněž obsahovat 

– rozhodnutí o aplikaci informativních příloh a 

– odkaz na neodporující doplňující informace jako pomoc uživateli při používání 
Eurokódu.  

2.3.4 Národní přílohou se nemůže měnit nebo upravovat obsah textu EN Eurokódu jinde, 
než kde je uvedeno, že může být provedena národní volba pomocí národně 
stanovených parametrů.  

2.3.5 Národní příloha části EN Eurokódu bude obvykle dokončena, až budou vzaty v úvahu 
úrovně bezpečnosti a hospodárnosti, tj. na konci období přiděleného pro dosazení 
národně stanovených parametrů (viz příloha A). 

2.3.6 Jestliže členský stát nezvolí žádný NDP, bude volba příslušných hodnot (např. 
doporučených hodnot), tříd nebo alternativní metody odpovědností projektanta, který 
vezme v úvahu podmínky projektu a národní předpisy.   

2.3.7 Národní příloha má informativní status. Obsah národní přílohy může být 
prostřednictvím NSB základem pro národní normu, a/nebo může být uveden 
v národním předpisu. 

2.3.8 Národní přílohu mohou NSBs připojit k odpovídající části EN Eurokódu. Musí ale 
také zůstat k dispozici (prodávaná) odděleně od částí EN Eurokódu. 

2.3.9 Národní příloha může být v případě potřeby změněna podle pravidel CEN. 

 

                                                 
15)  Viz EN 1990 a EN 1991 Část 1-1 – Předmluva – Národní normy přejímající Eurokódy. 
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Note: As stated by the CEN Rules, the National Annex is not a CEN requirement (a NSB can 
publish an EN Eurocode Part without one). However, in the context of this Guidance Paper, 
the National Annex serves for NSBs to publish the Nationally Determined Parameters, which 
will be essential for design. 

2.3.3. The National Annex may contain15), directly or by reference to specific provisions, 
information on those parameters which are left open in the Eurocodes for national 
choice, the Nationally Determined Parameters, to be used for the design of buildings 
and civil engineering works to be constructed in the country concerned, i.e: 

– values and/or classes where alternatives are given in the EN Eurocode, 

– values to be used where a symbol only is given in the EN Eurocode, 

– country specific data (geographical, climatic, etc.), e.g. a snow map, 

– the procedure to be used where alternative procedures are given in the EN 
Eurocode, 

It may also contain the following: 

– decisions on the application of informative annexes, and, 

– reference to non-contradictory complementary information to assist the user in 
applying the Eurocode. 

2.3.4. A National Annex cannot change or modify the content of the EN Eurocode text in 
any way other than where it indicates that national choices may be made by means of 
Nationally Determined Parameters.  

2.3.5. The National Annex of an EN Eurocode Part will normally be finalised when the 
safety and economy levels have been considered, i.e. at the end of the period allocated 
for the establishment of the Nationally Determined Parameters (see Annex A). 

2.3.6. If a Member State does not choose any NDPs, the choice of the relevant values (e.g. 
the recommended value), classes or alternative method will be the responsibility of the 
designer, taking into account the conditions of the project and the National provisions. 

2.3.7. The National Annex has an informative status.  The content of a National Annex can 
be the basis for a national standard, via the NSB, and/or can be referred to in a 
National Regulation. 

2.3.8. National Annex may be provided by the NSBs attached to the body of the 
corresponding EN Eurocode Part. But it has also to be kept accessible (sold) separately 
from the body of the EN Eurocodes Parts. 

2.3.9. The National Annex can be amended, if necessary, according to CEN rules. 

 

                                                 
15) See EN 1990 and EN 1991 Part 1-1 – Foreword – National standards implementing Eurocodes 
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2.4 Soubory částí EN Eurokódů 

2.4.1 Účelem stanovení souborů, seskupením částí EN Eurokódu, je umožnit společné 
datum zrušení (DoW)16) pro všechny související části, které jsou potřebné pro 
konkrétní návrh. Národní normy, které jsou v rozporu, musí být tedy zrušeny na konci 
období souběžné platnosti, které nastane poté, kdy jsou všechny EN Eurokódy 
souboru k dispozici. Národní předpisy budou přizpůsobeny do konce období národní 
kalibrace popsaného v příloze A. Zveřejnění jednotlivých částí souboru bude 
pravděpodobně probíhat během delšího období, takže u mnoha částí bude období 
souběžné platnosti mnohem delší než minimum uvedené v 2.5.5. Pokud předmět 
národní normy je širší než předmět souboru Eurokódů, s kterým je v rozporu, musí být 
zrušena pouze ta část národní normy, na jejíž předmět se soubor vztahuje. 

Pokud bude pro navrhování staveb pravděpodobně potřeba několik souborů EN 
Eurokódů, může být datum zrušení u příslušných souborů synchronizováno.  

2.4.2 Žádné části z řady EN 1990 nebo EN 1991, EN 1997 nebo EN 1998 netvoří soubor 
samy o sobě. Tyto části jsou zařazeny do každého souboru, protože jsou nezávislé na 
materiálech. 

2.4.3 Seznam částí EN Eurokódů obsažených v různých souborech pro každý z hlavních 
materiálů, tj. pro beton, ocel, spřažený ocelobeton, dřevo, zdivo a hliník, a jejich 
příslušných cílových termínů, bude aktualizován a k dispozici na webové stránce 
CEN/MC17) (viz příloha C, ve které jsou uvedeny soubory tak, jak jsou v současné 
době předpokládány).    

2.5 Režimy zavádění EN Eurokódů a období souběžné platnosti s národními 
pravidly pro navrhování stavebních konstrukcí 

2.5.1 Režim zavedení části EN Eurokódu zahrnuje od doby, kdy CEN/TC 250 vypracuje 
konečný návrh18) EN Eurokódu, pět období:  

Dvě období před datem zpřístupnění (DAV): 

• období přezkoumání, 

• období procesu CEN. 

Tři období po datu zpřístupnění: 

• období překladu, 

• období národní kalibrace, 

• období souběžné platnosti. 

 Podrobný obsah každého z pěti období je uveden v tabulce a diagramu v příloze A.  

 Vývoj každého EN Eurokódu (nebo souboru) během těchto období bude CEN/MC 
uvádět na své webové stránce.  

                                                 
16) K datu zrušení spojeném s novou normou musí být zrušeny všechny specifikace existující dříve v národní 

soustavě norem, které jsou v rozporu s novou normou, a národní předpisy musí být přizpůsobeny tak, aby 
umožnily legitimní používání EN Eurokódů.    

17)  Adresa: http://www.cenorm.be/sectors/construction/eurocode.htm  
18) CEN/MC sdělí toto datum na své webové stránce. 
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2.4  Packages of EN Eurocode Parts 

2.4.1. The purpose of defining packages, by grouping Parts of EN Eurocode, is to enable a 
common date of withdrawal (DoW)16) for all of the relevant parts that are needed for a 
particular design. Thus conflicting national standards shall have been withdrawn at the 
end of the coexistence period, after all of the EN Eurocodes of a package are available, 
and National Provisions will have been adapted by the end of the National Calibration 
period, as described in Annex A. Publication of the individual Parts in a Package is likely 
to occur over a long period of time so that, for many Parts, the coexistence period will 
be much longer than the minimum given in 2.5.5. When a National standard has a 
wider scope than the conflicting Eurocode Package, only that part of the National 
standard whose scope is covered by the Package has to be withdrawn. 

When more than one package of EN Eurocodes is likely to be needed for the design of 
works the dates of withdrawal of the related Packages can be synchronised.  

2.4.2. No Parts from EN 1990 or the EN 1991, EN 1997 or EN 1998 series form a package 
in themselves; those Parts are placed in each of the Packages, as they are material 
independent. 

2.4.3. The list of the EN Eurocode Parts contained in the various Packages for each of the 
main materials, i.e. concrete, steel, composite concrete and steel, timber, masonry and 
aluminium, and their respective target dates, will be up dated and made available 
through the CEN/MC web-site17) (see Annex C which presents the packages as they 
are currently foreseen) 

2.5 Arrangements for the implementation of EN Eurocodes and period of co-
existence with national rules for the structural design of works 

2.5.1. The arrangements for the implementation of an EN Eurocode Part include, from the 
time the final draft18) of the EN Eurocode is produced by the CEN/TC250, five periods: 

Two periods before the date of availability (DAV): 

• Examination period.  

• CEN process period. 

Three periods after the date of availability: 

• Translation period,  

• National calibration period,  

• Coexistence period. 

The detailed content of each of the five periods is given in the table and chart in 
Annex A. 

The progress of each EN Eurocode (or package), within these periods, will be 
provided by CEN/MC on their web-site. 

                                                 
16) At the date of withdrawal related to a new standard, all the specifications existing previously in the National 

collection of standards conflicting with the new standard have to be withdrawn and the national provisions 
have to be adapted to allow the legitimate use of EN Eurocodes 

17) Address: http://www.cenorm.be/sectors/construction/eurocode.htm 
18) CEN/MC will communicate this date on its web-site 
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2.5.2 Části EN Eurokódu musí splňovat následující požadavky, aby byly zařazeny do 
národních předpisů: 

– Výpočty prováděné na základě části Eurokódu v kombinaci s národně stanovenými 
parametry musí zajišťovat přiměřenou úroveň bezpečnosti. 

– Použití části EN Eurokódu v kombinaci s národně stanovenými parametry 
nepovede ke konstrukcím, na něž jsou náklady během jejich životnosti19) výrazně 
vyšší než u konstrukcí navržených podle národních norem nebo předpisů, ledaže 
byly učiněny a odsouhlaseny změny v bezpečnosti.  

2.5.3 Evropská komise podněcuje členské státy k zavádění EN Eurokódů do systému jejich 
národních předpisů. Během období souběžné platnosti mají orgány pro stavební 
předpisy přijmout použití EN Eurokódů jako alternativu k předchozím předpisům 
(např. k národním pravidlům, normám nebo jiným technickým pravidlům obsaženým, 
nebo zmíněným, v národních předpisech) pro navrhování stavebních konstrukcí. 
Členské státy jsou rovněž podněcovány k tomu, aby přizpůsobily své národní předpisy 
zrušením národních pravidel, která jsou v rozporu, před koncem období souběžné 
platnosti.   

2.5.4 Když je část EN Eurokódu k dispozici, mají členské státy 

• oficiálně dosadit před koncem období kalibrace (viz příloha A) národně stanovené 
parametry pro používání na jejich území. V případě jakýchkoliv neočekávaných 
překážek pro provedení kalibrace části EN Eurokódu uvědomí členský stát 
Komisi, aby prodloužení období mohl SCC schválit,    

• přizpůsobit, pokud je to nezbytné, své národní předpisy tak, aby část EN Eurokódu 
mohla být používána na jejich území 

– jako prostředek průkazu shody stavby s národními požadavky na 
„mechanickou odolnost a stabilitu“ a „požární odolnost“ ve smyslu přílohy I 
CPD a  

– jako základ pro specifikování smluv na provádění veřejných staveb 
a souvisejících inženýrských služeb. Jestliže nejsou vypracovány žádné NDPs 
pro část EN Eurokódu, začíná období souběžné platnosti v DAV a končí 
v DoW. EN Eurokód je tedy k dispozici a všechny existující národní normy 
jsou stále platné, takže obojí lze během tohoto období používat.  

Na konci „období souběžné platnosti“ poslední části EN Eurokódu v souboru mají 
členské státy přizpůsobit všechny své národní předpisy, kterými se stanovují pravidla 
pro navrhování (nebo se na ně odkazuje) v rámci předmětu příslušného souboru. 

   

                                                 
19) Viz interpretační dokument 1, bod 1.3.5. 
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2.5.2. The following basic requirements need to be fulfilled by the EN Eurocode Parts in 
order to be referred to in the national provisions: 

– Calculations executed on the basis of the Eurocode Part, in combination with the 
Nationally Determined Parameters, shall provide an acceptable level of safety. 

– The use of the EN Eurocode Part, in combination with the Nationally Determined 
Parameters, does not lead to structures that cost significantly more, over their 
working life19), than those designed according to National standards or provisions, 
unless changes in safety have been made and agreed. 

2.5.3. The European Commission encourages Member States to implement EN Eurocodes in 
the framework of their National Provisions. During the coexistence period, the 
construction regulation authorities should accept the use of EN Eurocodes, as an 
alternative to the previous rules (e.g. National codes, standards or other technical rules 
included, or referred to, in national provisions) for the design of construction works. 
Member States are also encouraged to adapt their national provisions to withdraw 
conflicting national rules before the end of the co-existence period. 

2.5.4. When an EN Eurocode Part is made available, the Member States should: 

• set officially, before the end of the National calibration period (see Annex A), the 
Nationally Determined Parameters to be applied on their territory. In the event of 
any unexpected obstacles to carrying out the calibration of an EN Eurocode Part, 
the Member State shall inform the Commission, when an extension of the period 
could be agreed by the SCC. 

• adapt, as far as necessary, their National Provisions so that the EN Eurocode Part 
can be used on their territory: 

– as a means to prove compliance of construction works with the national 
requirements for "mechanical resistance and stability" and  "resistance to fire", 
in the sense of Annex I of the CPD, and 

– as a basis for specifying contracts for the execution of public construction works 
and related engineering services. If no NDPs are to be produced for an EN 
Eurocode Part the co-existence period begins at DAV and ends at DoW. Thus 
the EN Eurocode is available and any existing national standard is still available, 
so that both can be used during this period. 

At the end of the “coexistence period” of the last EN Eurocode Part of a Package, the 
Member States should have adapted all their National Provisions which lay down (or 
refer to) design rules within the scope of the relevant Package. 

 

                                                 
19) see Interpretative Document 1, clause 1.3.5 
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2.5.5 Vzhledem k potřebě funkčních souborů (jak je uvedeno v 2.4) je období souběžné 
platnosti souboru definováno jako období souběžné platnosti poslední části Eurokódu 
tohoto souboru. V členských státech zamýšlejících zavést EN Eurokódy má být 
období souběžné platnosti této poslední části tři roky. Po třech letech období souběžné 
platnosti poslední části EN Eurokódu v souboru budou zrušeny dřívější národní 
normy, které souvisejí s celým souborem a jsou s ním v rozporu, tj. maximálně 5 let 
od DAV20) poslední části. Národní předpisy, které jsou v rozporu a neumožní používat 
první části souboru, mají být upraveny, aby umožnily legitimní použití těchto částí. 

2.5.6 Aby se zvýšila celková transparentnost zavádění EN Eurokódů, požaduje Komise, aby 
ji členské státy informovaly o hlavních etapách: o překladu, národní kalibraci, období 
souběžné platnosti u každé části EN Eurokódů a o přizpůsobení národních předpisů.        

Poznámka: Komise zamýšlí pro tyto účely vypracovat „formulář pro zprávu  o zkušebním  
období“ vycházející z bodů uvedených v příloze B.  

 

                                                 
20) Uvažuje se o tom, že konec období souběžné platnosti každého souboru stanoví Komise po konzultaci 

s členskými státy.  
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2.5.5. Owing to the need for operational Packages (as defined in 2.4), the reference to the 
coexistence period of a Package is defined as the coexistence period of the last 
Eurocode Part of that Package. In Member States intending to implement EN 
Eurocodes, the coexistence period of this last part should be three years. After the 
three years coexistence period of the last EN Eurocode Part of a Package, the whole 
Package-related former conflicting national standards will be withdrawn, i.e 5 years 
maximum after DAV20). Conflicting National Provisions that would not allow the use 
of the first parts of a Package should be arranged, in order to allow the legitimate use 
of those Parts. 

2.5.6. In order to increase the overall transparency of the implementation of the EN 
Eurocodes, the Commission wishes to be informed, by the Member States, of the main 
phases: translation, national calibration and coexistence Period, for each EN Eurocode 
Part, and the adaptation of National Provisions. 

Note: the Commission intends to prepare, for this purpose, a “test reporting form” on the 
basis of the items mentioned in the Annex B. 

 

                                                 
20) It is intended that the end of the coexistence period for each package will be laid down by the Commission 

after consultation of Member States 
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Část 3: 
Použití EN Eurokódů v technických specifikacích pro konstrukční výrobky 

 

Poznámka: Tato část pokynu se zabývá pouze takovými konstrukčními výrobky, které jsou stavebními 
výrobky ve smyslu CPD.   

3.1 Rozdíl mezi specifikacemi materiálu s vlastnostmi stanovovanými 
zkouškou a specifikacemi dílců s vlastnostmi stanovovanými výpočtem 

3.1.1 Z CPD21) a interpretačních dokumentů22) vyplývá, že existuje potřeba souladu mezi 
technickými specifikacemi pro stavební výrobky (hEN a ETA) a technickými pravidly 
pro stavby. 

3.1.2 U stavebních výrobků, které přispívají k mechanické odolnosti a stabilitě a/nebo 
požární odolnosti stavby, se podle validační metody rozlišují dva typy vlastností:  

• vlastnosti stanovované zkoušením (zpravidla v případě konstrukčních materiálů 
a výrobků, jako je beton, ocelová výztuž do betonu, materiál pro požární ochranu 
apod.), a 

• vlastnosti stanovované výpočtem podle metod, které se používají rovněž pro 
navrhování stavebních konstrukcí (zpravidla pro prefabrikované konstrukční dílce 
a sestavy sestávající z konstrukčních dílců, jako jsou prefabrikované betonové 
dílce, prefabrikovaná schodiště, dřevěné konstrukční stavební sestavy apod.).    

U obou typů vlastností výrobků jsou výsledné hodnoty „deklarovány“ v informacích 
provázejících označení CE23) výrobku a použity při navrhování stavebních konstrukcí 
nebo jejich částí.   

3.1.3 Pro odkaz na EN Eurokódy nebo pro jejich použití v harmonizovaných specifikacích 
výrobků se v této části 3 rozlišují: 

• konstrukční materiály a výrobky s vlastnostmi stanovovanými zkoušením a 

• prefabrikované konstrukční dílce a sestavy sestávající z konstrukčních dílců 
s vlastnostmi stanovovanými výpočtem podle metod EN Eurokódů.    

3.2 Informace pro zpracovatele hENs a ETAs pro konstrukční materiál 
a základní výrobky s vlastnostmi stanovovanými zkoušením 

3.2.1 U konstrukčních materiálů a výrobků s vlastnostmi, které se promítají do výpočtů 
stavebních konstrukcí nebo jinak souvisejí s jejich mechanickou odolností a stabilitou 
a/nebo požární odolností, včetně hledisek trvanlivosti a použitelnosti, musí hENs 
a ETAs materiálů splňovat toto: 

                                                 
21) Čl. 2 odst. 2 a čl. 3 odst. 3. 
22)  Body 4.2, 4.3.1, 4.3.2 a 5.2 ID 1  
23)  Při uplatnění CPD a ve shodě s mandátem uděleným Komisí. 
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Part 3: 
Use of EN Eurocodes in technical specifications for structural products 

 

Note: This part of the Guidance Paper only deals with such structural products, which are 
construction products in the sense of the CPD. 

3.1 Distinction between specifications for material with properties to be 
determined by test and specifications for components with properties to be 
determined by calculation 

3.1.1. It follows from the CPD21) and the Interpretative Documents22) that there is a need for 
consistency between the technical specifications for construction products (hEN and 
ETA) and the technical rules for works. 

3.1.2. For construction products, which contribute to the mechanical resistance and stability 
and/or fire resistance of works, two types of properties are distinguished, according to 
the validation method:  

• Properties to be determined by testing (generally in the case of structural materials 
and constituent products, such as concrete, reinforcing steel for concrete, fire 
protection material, etc.), and 

• Properties to be determined by calculation following methods, which are also used 
for the structural design of works (generally for prefabricated structural 
components and kits, consisting of structural components, such as prefabricated 
concrete components, prefabricated stairs, timber frame buildings kits, etc.). 

For both types of product properties the resulting values are to be “declared” in the 
information accompanying the CE marking23) of the product and used in the structural 
design of works or parts thereof. 

3.1.3. For the reference to, or use of, EN Eurocodes in harmonised product specifications a 
distinction is made in this Part 3 between:  

• structural materials and constituent products with properties to be determined by 
testing, and 

• prefabricated structural components and kits consisting of structural components 
with properties to be calculated according to EN Eurocode methods. 

3.2  Indications to writers of hENs and ETAs for structural material and 
constituent products with properties to be determined by testing 

3.2.1. For structural materials and constituent products, with properties which enter into 
structural calculations of works or otherwise relate to their mechanical resistance and 
stability and/or fire resistance including aspects of durability and serviceability, 
material hENs and ETAs shall meet the following: 

                                                 
21) Article 2.1 and 3.3 
22) clauses 4.2, 4.3.1, 4.3.2 and 5.2 of ID 1 
23) By application of CPD and in conformity with the mandate given by the Commission 
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• V hENs a ETAs materiálů se musí brát v úvahu technické požadavky EN 
Eurokódů tak, aby byly splněny předpoklady navrhování podle EN Eurokódů. To 
se vztahuje zejména na obecné zásady a požadavky uvedené v EN 1990 Zásady 
navrhování konstrukcí, např. s ohledem na stanovení hodnot vlastností materiálů 
nebo výrobků, jako je charakteristická hodnota24). 

• V hENs a ETAs materiálů se budou proto muset předepsat metody pro stanovení 
těchto vlastností a specifikovat požadavky na řízení výroby u výrobce 
a prokazování shody tak, aby každá deklarovaná hodnota nebo deklarovaná třída 
odpovídala, pokud to bude možné, stanovené statistické spolehlivosti 
(stanovenému kvantilu a úrovni spolehlivosti) a mohla být brána pro navrhování 
stavebních konstrukcí jako „charakteristická hodnota“.  

• Aby byly vzaty ve smyslu čl. 3 odst. 2 CPD7) v úvahu „možné rozdíly 
zeměpisných nebo klimatických podmínek nebo způsob života i různé úrovně 
ochrany, které mohou převládat na národní, regionální nebo místní úrovni“, může 
být nutné stanovit úrovně a třídy9) v hENs a ETAs materiálů v souladu s Pokyny E 
a F a s přihlédnutím k zavedeným zvyklostem členských států ohledně úrovní 
bezpečnosti, včetně hledisek trvanlivosti a hospodárnosti. Členské státy mohou 
tedy zvolit úrovně a třídy, které je třeba na jejich území dodržovat. 

Poznámka: Harmonizovanými specifikacemi se nesmějí vylučovat z trhu výrobky, které jsou 
legálně používány nejméně v jednom členském státě. Proto mohou hENs nebo ETAs materiálů 
obsahovat zvláštní ustanovení odchylující se od ustanovení EN Eurokódu za předpokladu, že 
deklarované hodnoty zůstanou použitelné pro navrhování stavebních konstrukcí podle EN 
Eurokódů. 

3.2.2 Při formulování ustanovení v hENs nebo ETAs materiálů, ve kterých jsou stanoveny 
deklarované hodnoty nebo třídy, si mají být technické komise CEN pro výrobky 
a pracovní skupiny EOTA vědomy toho, že   

• nejistoty týkající se deklarovaných hodnot „konstrukčních materiálů a výrobků“ 
budou v návrhových výpočtech podle EN Eurokódů vzaty v úvahu pomocí dílčích 
součinitelů bezpečnosti materiálů, 

• hodnota nebo třída vlastnosti nebo funkční vlastnosti „konstrukčního materiálu 
nebo  výrobku“, která se požaduje pro navrhování stavby a jejích částí (a proto je 
důležitá pro konkurenceschopnost tohoto materiálu nebo výrobku) nebude 
deklarovanou hodnotou nebo třídou, ale návrhovou hodnotou25). 

• rozhodování o součinitelích bezpečnosti, včetně dílčích součinitelů materiálů, 
které se používají ke stanovení návrhové hodnoty z charakteristické hodnoty24), 
zůstává odpovědností členských států. 

                                                 
24) V odst. 1.5.4.1 EN 1990 jsou charakteristické hodnoty definovány jako „Hodnota vlastnosti materiálu nebo 

výrobku, která má předepsanou pravděpodobnost, že  nebude překročena v hypoteticky neomezeném souboru 
zkoušek. Tato hodnota obecně odpovídá určitému kvantilu předpokládaného statistického rozdělení konkrétní 
vlastnosti materiálu nebo výrobku. V některých případech se jako charakteristická hodnota používá 
nominální hodnota“.  Často však charakteristická hodnota bere v úvahu také úroveň spolehlivosti.  

25) Podle odst. 1.5.4.2 a 1.6 EN 1990 je návrhová hodnota vlastnosti materiálu nebo výrobku definována jako 
„hodnota získaná vydělením charakteristické hodnoty dílčím součinitelem γm (pro vlastnost materiálu) nebo 
γM (pro vlastnost materiálu s přihlédnutím rovněž k modelu nejistot a rozměrových variací) nebo stanovená 
ve zvláštních případech přímo“. 
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• Material hENs and ETAs shall take the technical requirements of the EN Eurocodes 
into account so that the assumptions of design according to the EN Eurocodes are 
met. This applies in particular to the general principles and requirements given in 
EN 1990, Basis of structural design, e.g. with regard to the definition of values of 
material or product properties such as the characteristic value24) 

• Material hENs and ETAs will, therefore, have to lay down the methods for 
determining these properties and to specify the requirements for the factory 
production control and for the conformity attestation in such a way that each 
declared value or declared class corresponds, as far as practicable, to a defined 
statistical confidence (defined fractile and confidence level) and can, for the 
structural design of works, be taken as the “characteristic value”. 

• In order to take into account "possible differences in geographical or climatic 
conditions or in ways of life, as well as different levels of protection that prevail at 
national, regional or local level" in the sense of Art. 3.2 of the CPD7), levels and 
classes9) may have to be established in the material hENs and ETAs, in accordance 
with Guidance Papers E and F, taking into account the established competence of 
the Member States concerning the levels of safety, including aspects of durability 
and economy. The Member States may then choose the levels and classes to be 
observed in their territory. 

Note: Harmonised specifications shall not exclude from the market products legally in use in 
at least one Member State. Therefore, materials hENs or ETAs may include specific provisions 
deviating from the EN Eurocode provisions, provided that the declared values remain usable 
for the design of construction works, according to the EN Eurocodes. 

3.2.2. When making provisions in material hENs or ETAs which determine the declared 
values or classes, CEN product TCs and EOTA WGs should be aware that: 

• Uncertainties concerning declared values of “structural materials and products” 
will, in design calculations according to the EN Eurocodes, be allowed for by 
material partial safety factors, 

• The value or class of a property or performance of a “structural material or 
constituent product”, which is needed in the design of works and parts thereof (and 
is consequently important for the competitiveness of that material or product) will 
not be the declared characteristic value or class but the design value25).  

• Deciding on the safety factors, including the material partial factors, which are used 
to determine the design value from the characteristic value24), remains the 
responsibility of Member States. 

                                                 
24) EN 1990, § 1.5.4.1 defines the characteristic values as "Value of a material or product property having a 

prescribed probability of not being attained in a hypothetical unlimited test series. This value generally 
corresponds to a specific fractile of the assumed statistical distribution of the particular property of the 
material or product. A nominal value is used as the characteristic value in some circumstances". However, 
often, the characteristic value takes also the confidence level into account. 

25) According to EN1990, § 1.5.4.2 and 1.6, the design value of a material or product property is defined as 
“value obtained by dividing the characteristic value by a partial factor γm (for material property) or γM (for 
material property also accounting for model uncertainties and dimensional variation) or, in special 
circumstances, by direct determination” 
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3.2.3 Všechna ustanovení týkající se označení CE a průvodních informací o vlastnostech 
výrobku nebo materiálu musí být v příslušné hEN nebo ETA uvedena v souladu 
s mandáty a pokyny Komise.   

3.2.4 U vlastností materiálů potřebných pro navrhování stavebních konstrukcí 
a souvisejících se základními požadavky se musí v hEN nebo ETA materiálů stanovit, 
že všechny jejich hodnoty nebo třídy důležité pro výpočet nebo návrhové předpoklady 
EN Eurokódů jsou uvedeny v informacích provázejících označení CE.   

 Jestliže jedna z vlastností, u nichž musí být deklarovány hodnoty nebo třídy, chybí 
v mandátu, jsou CEN/TC nebo EOTA/WG povinny uvědomit Komisi tak, aby mohl 
být odpovídající mandát, pokud to bude opodstatněné, změněn, a v případě potřeby 
mohly být přechodné režimy stanoveny tak, aby bylo možné vydat hEN nebo ETA bez 
zpoždění. 

3.2.5 Pokud jde o ETAs, musí k ustanovením v 3.2.1 až 3.2.4 přihlédnout EOTA v případě 
potřeby při přípravě řídících pokynů pro ETAs (ETAGs). 

3.3  Informace pro zpracovatele hENs and ETAs pro konstrukční dílce 
a sestavy s vlastnostmi stanovovanými podle EN Eurokódů26) 

3.3.1 Úvod 

 V hENs a ETAs pro konstrukční dílce nebo sestavy, dále jen „hENs a ETAs dílců“, 
musí být uvedeny jedna nebo několik nebo všechny27) z následujících metod pro 
stanovení vlastností souvisejících se základním požadavkem č. 1 „mechanická 
odolnost a stabilita“ (včetně hledisek základního požadavku č. 4 Bezpečnost při 
užívání, které souvisejí s mechanickou odolností a stabilitou) a s hledisky základního 
požadavku č. 2 „požární odolnost“ a uváděných jako informace provázející označení 
CE: 

– Metoda 1: Určení geometrických údajů dílce a vlastností použitých materiálů 
a výrobků podle 3.3.2. 

– Metoda 2: Stanovení vlastností pomocí EN Eurokódů (s výsledky vyjádřenými jako 
charakteristické hodnoty nebo návrhové hodnoty) podle 3.3.3.  

– Metoda 3: Odkaz na projektovou dokumentaci stavby nebo objednávku zákazníka 
podle 3.3.4. 

Označení CE a průvodní dokumentace takového výrobku musí poskytnout všechny 
informace nezbytné pro použití výrobku ve stavbě nebo pro začlenění charakteristik 
výrobku do návrhu stavební konstrukce nebo její části. 

Výrobkům, které mají deklarované hodnoty stanoveny podle výpočtových metod EN 
Eurokódu a při dodržení harmonizovaných technických specifikací a které jsou na 
tomto podkladě opatřeny označením CE, musí být umožněno, aby byly uvedeny na trh 
a použity k účelu, pro který byly ve všech členských státech určeny (viz čl. 6 odst. 1 
CPD).      

                                                 
26)  Vlastnosti konstrukčních dílců a sestav mohou být rovněž stanoveny zkoušením. Metody, které se mají 

použít, budou uvedeny v hEN nebo ETA pro dotyčný konstrukční dílec nebo sestavu. 
27)  U daného výrobku může být jedna nebo více vlastností předmětem jedné z těchto metod a ostatní vlastnosti 

mohou být předmětem jiné z těchto metod. 



Pokyn L: Eurokódy 

319 

3.2.3. All of the provisions concerning the CE marking and the accompanying information 
on the properties of a product or material shall be given in the relevant hEN or ETA, in 
accordance with the mandates and the guidance papers of the Commission. 

3.2.4. For material properties needed for the structural design of works, and that are linked to 
the Essential Requirements, the material hEN or ETA shall provide that all of their 
values or classes, relevant for the calculation or the design assumptions of the EN 
Eurocodes, are declared in the information accompanying the CE marking. 

If one of those properties, for which values or classes have to be declared, is missing 
in the mandate, the CEN/TC or EOTA/WG shall inform the Commission so that the 
corresponding mandate can, if justified, be amended and, if needed, transitional 
arrangements can be made to enable the hEN, or ETA to be published without delay. 

3.2.5. Provisions made in 3.2.1 to 3.2.4 with regard to ETAs shall also be taken into account 
by EOTA in the preparation of the ETA Guidelines (ETAGs), as appropriate. 

3.3  Indications to writers of hENs and ETAs for structural components and 
kits with properties to be determined according to EN Eurocodes26) 

3.3.1. Introduction 

The hENs and ETAs for structural components or kits, hereinafter referred to as 
“component hENs and ETAs”, shall provide for one, or several, or all27), of the 
following methods to determine the properties relating to the essential requirements 
N°1“mechanical resistance and stability” (including such aspects of Essential 
Requirement n°4 Safety in use, which relate to mechanical resistance and stability) and 
aspects of Essential Requirement n°2 “resistance to fire”, to be declared as information 
accompanying the CE marking: 

– Method 1: Indication of geometrical data of the component and of properties of the 
materials and constituent products used, according to 3.3.2. 

– Method 2: Determination of properties by means of the EN Eurocodes (with the 
results expressed as characteristic values or design values) according to 3.3.3 

– Method 3: Reference to design documents of the works or client’s order according 
to 3.3.4. 

CE marking and the accompanying documents for such a product shall provide all of 
the information necessary to use the product in works, or to integrate the product 
characteristics into the structural design of works or parts thereof. 

Products that have declared values determined according to EN Eurocode calculation 
methods, following the harmonised technical specifications, and that are CE marked 
on this basis, must be allowed to be placed on the market and used for the purpose for 
which they are intended in all Member States (see CPD article 6.1). 

                                                 
26) Properties of structural components and kits can also be determined by testing. The methods to be applied are 

those which will be given in the hEN or ETA for the structural component or kit concerned. 
27) For a given product, one or several properties can be subject to one of these methods, and other properties 

can be subject to another of these methods 
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3.3.2 Metoda 1 

   V hEN nebo ETA dílce se stanoví, že označení CE musí být provázeno těmito 
informacemi: 

– geometrické údaje (rozměry a průřezy včetně tolerancí) konstrukčního dílce, nebo 
v případě sestav, instalovaného systému a dílců sestavy a 

– vlastnosti použitých materiálů a výrobků28), které se podle národních předpisů 
platných v místě použití nebo možného použití požadují ke stanovení únosnosti 
a ostatních vlastností konstrukčního dílce (nebo, v případě sestav, montovaného 
systému) osazeného ve stavbě, včetně hledisek trvanlivosti a použitelnosti – viz 
3.3.3 f).    

Přiměřenost příslušných ustanovení má být ověřena konzultací s CEN/TC 250. 

Uvažuje se o tom, že příklady aplikace metody 1 a příklady označení CE vypracované 
CEN/TCs nebo EOTA/WGs pro výrobky veřejně zpřístupní služby Komise na svých 
webových stránkách. 

3.3.3 Metoda 2 

 V hEN nebo ETA dílce se používají metody EN Eurokódů jako prostředky pro 
stanovení vlastností konstrukčních dílců nebo sestav týkajících se základních 
požadavků na „mechanickou odolnost a stabilitu“ nebo „požární odolnost“, pokud jde 
o charakteristické hodnoty nebo návrhové hodnoty, přičemž se přihlíží 
k následujícímu: 

3.3.3.1 Obecně 

a) hENs a ETAs dílců musí být ve shodě se zásadami a požadavky uvedenými v EN 
1990 Zásady navrhování konstrukcí, např. pokud jde o definici hodnot vlastností 
materiálů nebo výrobků, jako je charakteristická hodnota24) a návrhová hodnota25). 
V hENs a ETAs dílců je tedy třeba 

– definovat vlastnosti konstrukčních dílců a sestav, které souvisejí s „mechanickou 
odolností a stabilitou“ nebo „požární odolností“ a které se používají při navrhování 
stavebních konstrukcí, a 

– stanovit metody pro určení těchto vlastností a specifikovat požadavky na řízení 
výroby u výrobce a na prokazování shody, 

takovým způsobem, aby každá deklarovaná hodnota nebo deklarovaná třída 
odpovídaly, pokud to je možné, stanovené statistické spolehlivosti (stanovenému 
kvantilu a úrovni spolehlivosti) a mohly být pro navrhování stavebních konstrukcí 
vzaty v úvahu jako „charakteristická hodnota“ nebo „návrhová hodnota“. 

b) V hENs a ETA dílců se musí, pokud to je možné, použít metody uvedené ve 
specifických EN Eurokódech.    

Přiměřenost ustanovení hENs a ETAs dílců týkajících se určení vlastností 
souvisejících s mechanickou odolností a stabilitou a požární odolností má být ověřena 
konzultací s CEN/TC 250.   

                                                 
28)  Vlastnosti použitých materiálů a výrobků mají být uvedeny odkazem na příslušnou specifikaci výrobku.  
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3.3.2. Method 1 

The component hEN or ETA provides that the CE marking shall be accompanied by 
the following information: 

– the geometrical data (dimensions and cross sections, including tolerances) of the 
structural component or, in the case of kits, of the installed system and the 
components of the kit, and  

– the properties of the materials and constituent products used28) that are needed to 
determine, according to the National Provisions, valid in the place of use, or 
possible use, load-bearing capacities and other properties, including aspects of 
durability and serviceability, of the structural component (or, in the case of kits, of 
the assembled system) installed in the works - see 3.3.3 (f) 

The adequacy of the respective provisions should be verified in consultation with 
CEN/TC 250. 

It is intended that examples for the application of method 1, and examples of CE 
marking, developed by product CEN/TCs or EOTA/WGs, will be made publicly 
available by the Commission services, in their web-site. 

3.3.3. Method 2 

The component hEN or ETA uses EN Eurocode methods as the means of determining 
the properties of the structural component or kits relating to the essential requirements 
“mechanical resistance and stability” or “resistance to fire” in terms of characteristic 
values or design values, taking into account the following: 

3.3.3.1. General 

a) Component hENs, and ETAs shall comply with the principles and requirements given 
in EN 1990 Basis of structural design e.g. with regard to the definition of values of 
material or product properties such as the characteristic value24) and the design 
value25). Thus component hENs and ETAs will have to: 

– define the properties of structural components and kits, which relate to "mechanical 
resistance and stability" or "resistance to fire" that are to be used in the structural 
design of works, and 

– lay down the methods for determining those properties and specify the 
requirements for the factory production control and for the conformity attestation, 

in such a way that each declared value or declared class corresponds, as far as 
practicable, to a defined statistical confidence (defined fractile and confidence level) 
and can, for the structural design of works, be taken as the “characteristic value” or 
“design value”. 

b) Component hENs, and ETAs shall use the methods given in the specific EN 
Eurocodes, as far as applicable. 

The adequacy of the provisions of components hENs and ETAs concerning the 
indication of properties related to mechanical resistance and stability and resistance to 
fire should be verified in consultation with CEN/TC 250. 

                                                 
28) The properties of the materials and constituent products used should be indicated by reference to the 

respective product specification. 
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Harmonizovanými specifikacemi se však nesmějí vylučovat z trhu výrobky, které se 
legálně používají nejméně v jednom členském státě. Proto mohou hENs nebo ETAs 
dílců obsahovat zvláštní ustanovení odchylující se od ustanovení EN Eurokódu za 
předpokladu, že dílec nebo, v případě sestav, montovaný systém zůstane použitelný 
pro stavby navržené podle EN Eurokódů. 

Poznámka: Metody EN Eurokódů uvedené v hENs a ETAs mají stejný status jako zkušební 
metoda  popsaná v podpůrné normě a uvedená v hEN nebo ETA. Použitím odkazu se příslušné 
články EN Eurokódu stávají částí harmonizované specifikace výrobku. 

c) V hEN a ETAs dílců je třeba brát v úvahu zavedené zvyklosti členských států ohledně 
úrovní bezpečnosti, včetně hledisek trvanlivosti a hospodárnosti29), a specifické údaje 
země související ve smyslu čl. 3 odst. 2 CPD7) s „rozdíly zeměpisných nebo 
klimatických podmínek nebo způsobem života nebo s různými úrovněmi ochrany, 
které převládají na národní, regionální nebo místní úrovni“. Pro tento účel může být 
nutné uvést v hENs a ETAs dílců vhodné úrovně a třídy9), které poskytnou 
u příslušných parametrů možnost národní volby a které mohou být uvedeny 
v národních předpisech s tím, že se vezmou v úvahu příslušné národně stanovené 
parametry.  

 S ohledem na tyto úrovně a třídy obsahuje Pokyn E ustanovení vztahující se na mezní 
úrovně (oddíl 3; minimální/maximální hodnoty), třídy funkčních vlastností výrobků 
(oddíl 4) a možné národní požadavky týkající se úrovní funkčních vlastností výrobků 
(oddíl 5). Pokud jsou konstrukční dílce a sestavy prefabrikovanou stavbou (nebo její 
částí) nesoucí označení CE podle CPD, použije se oddíl 2 Pokynu E. Úrovně a třídy 
mají být vyjádřeny tak, aby nebyla volba členských států předurčena (např. 
pojmenováním určité úrovně nebo třídy).    

 Členské státy jsou vybízeny, aby spolupracovaly na minimalizaci počtu tříd a úrovní 
uváděných v hENs a ETAs zpracovateli specifikací pro „konstrukční dílce a sestavy“. 

d) Pokud jde o trvanlivost, vztahuje se Pokyn F o trvanlivosti rovněž na konstrukční dílce 
nebo sestavy a jejich vlastnosti související se základními požadavky „mechanická 
odolnost a stabilita“ nebo „požární odolnost“. U parametrů, které ovlivňují trvanlivost 
staveb, musí být v hENs a ETAs dílců poskytnuta možnost národní volby pomocí 
úrovní nebo tříd podle Pokynu E. 

e) Použití ustanovení EN Eurokódu v hENs a ETAs dílců, které bere v úvahu národně 
stanovené parametry vhodnými úrovněmi a třídami v hEN nebo ETA dílců (viz 
3.3.3.2, poznámka 2), se může uskutečnit 

– odkazem na příslušnou část (příslušné části) EN Eurokódu v hEN nebo ETA dílce, 
s uvedením odpovídajících kapitol nebo článků (této metodě se dává přednost), 
nebo 

– začleněním příslušných ustanovení EN Eurokódu do hEN nebo ETA dílce, 
v případě potřeby vhodně přizpůsobených nebo zjednodušených. 

                                                 
29) které zahrnují hlediska použitelnosti ve smyslu EN Eurokódů 
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Nevertheless, harmonised specifications shall not exclude from the market products 
legally in use in at least one Member State. Therefore, a component hEN or ETA may 
include specific provisions deviating from the EN Eurocode provisions, provided that 
the component or, in the case of kits, the assembled system, remains usable for works 
designed according to EN Eurocodes. 

Note: EN Eurocode methods referred to in hENs and ETAs have the same status as a test 
method described in a supporting standard and referred to in an hEN or ETA. By use of a 
reference, the respective EN Eurocode clauses become part of the harmonised product 
specification. 

c) Component hENs and ETAs shall take into account the established competence of the 
Member States concerning the levels of safety, including aspects of durability and 
economy29), and of country specific data related to "differences in geographical or 
climatic conditions or in ways of life or different levels of protection that prevail at 
National, regional or local level" in the sense of Art. 3.2 of the CPD7) For this purpose, 
appropriate levels and classes9), which give the possibility of national choices for the 
respective parameters and which can be referred to in the National Provisions, may 
have to be given in the component hENs and ETAs, taking into account the relevant 
Nationally Determined Parameters. 

With respect to these levels and classes, Guidance Paper E applies with the provisions 
concerning threshold levels (section 3; minimum/maximum values), classes of product 
performance (section 4) and possible National requirements concerning levels of 
product performances (section 5). As structural components and kits are prefabricated 
(parts of) works bearing the CE marking according to the CPD, also section 2 of 
Guidance Paper E applies. The levels and classes should be presented in such a way 
that the Member States’ choice is not predetermined (e.g. by the name given to a 
certain level or class). 

Member States are encouraged to co-operate to minimise the number of classes and 
levels to be introduced in hENs and ETAs by specification writers for "structural 
components and kits" 

d) As far as durability is concerned, Guidance Paper F on durability applies also to 
structural components or kits and their properties related to the Essential Requirements 
"mechanical resistance and stability" or "resistance to fire". For parameters that have 
an influence on the durability of the works, the Component hENs and ETAs shall also 
give the possibility for national choices by means of levels or classes according to 
Guidance Paper E.  

e) The use of EN Eurocode provisions in component hENs and ETAs taking the 
Nationally Determined Parameters into account in the component hEN or ETA by 
appropriate levels and classes, if relevant (see 3.3.3.2, note 2), may be done by:  

– Referring, in the component hEN or ETA, to the respective EN Eurocode Part(s) 
indicating the relevant sections or clauses (this method is preferred), or  

– Incorporating the respective EN Eurocode provisions in the component hEN, or 
ETA, where necessary with appropriate adaptation or simplification,  

                                                 
29) which includes the aspects of serviceability in the sense of EN Eurocodes 
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f) V hENs a ETAs dílců je třeba specifikovat materiály a výrobky, které mají být 
použity, odkazem na příslušné hENs30) nebo ETAs výrobků (přechodné režimy viz 
3.3.3.3). To se vztahuje na každý materiál nebo výrobek, který má být ve smyslu CPD 
pokládán za stavební výrobek, a na vlastnosti, které se 

– promítají do výpočtu vlastností konstrukčního dílce nebo sestavy charakteristickou 
hodnotou nebo 

– nepřímo týkají mechanické odolnosti a stability stavby, zejména s ohledem na 
hlediska trvanlivosti31), i když se do výpočtu nepromítají.  

g) V hEN nebo ETA dílce musí být při uplatnění mandátu uděleného Komisí a v souladu 
s Pokynem D uvedena všechna pravidla týkající se označení CE a průvodních 
informací o vlastnostech konstrukčních dílců nebo sestav, s podrobnostmi nezbytnými 
pro aplikování výrobci.   

  Ustanovení týkající se „údajů pro identifikaci charakteristik výrobku“ a „návodu pro 
zpracovatele specifikací, pokud jde o identifikaci charakteristik výrobků“ (články 3.6 
a 4 Pokynu D) se vztahují rovněž na vlastnosti související se základními požadavky 
„mechanická odolnost a stabilita“ a „požární odolnost“. V hEN  nebo ETA tedy musí 
být stanoveno, že informace provázející označení CE konstrukčního dílce nebo 
sestavy musí zahrnovat úrovně nebo třídy vlastností souvisejících se základními 
požadavky „mechanická odolnost a stabilita“ a „požární odolnost“ vyjádřené 
deklarovanými hodnotami nebo deklarovanými třídami, včetně návrhových 
předpokladů používaných výrobcem. Bude na výrobci těchto prefabrikovaných částí 
staveb, aby v každém případě zvolil úrovně a třídy podle určeného použití (viz 3.3.3.1 
c) a d) i 3.3.3.2)  

h) Při formulování ustanovení v hENs nebo ETAs pro konstrukční dílce nebo sestavy, 
kterými se stanovují deklarované hodnoty nebo třídy, si mají být CEN/TCs pro 
výrobky a orgány EOTA vědomy, že 

– hodnoty nebo třídy funkčních vlastností konstrukčního dílce nebo sestavy, které 
jsou podstatné pro navrhování staveb (a v důsledku toho pro konkurenceschopnost 
konstrukčního dílce nebo sestavy), nebudou charakteristickými hodnotami, ale 
návrhovými hodnotami; 

– nejistoty týkající se deklarovaných hodnot nebo tříd konstrukčního dílu nebo 
sestavy s označením CE budou podle EN Eurokódů (ale také podle převládajících 
národních pravidel pro navrhování) brány v úvahu ve výpočtech staveb pomocí 
dílčích součinitelů materiálů platných pro konstrukční dílec nebo, v případě 
sestavy, pro instalovaný systém; 

– stanovení dílčích součinitelů materiálů pro konstrukční dílec nebo, v případě 
sestavy, pro instalovaný systém zůstává odpovědností členských států.  

                                                 
30) Ve zvláštních případech, které určí Komise nebo členské státy, se mohou v hENs neb ETAs dílců uvést 

odkazy na evropské normy výrobků, které nemají nebo ještě nemají status harmonizované normy ve smyslu 
CPD, například na EN 206 „beton“.   

31) Např. přísady do betonu, které mohou mít nepříznivý účinek ohledně koroze ocelové výztuže, kamenivo, 
které může vést k alkalicko silikátové reakci, konstrukční ocel, která nezávisle na svém složení může být více 
nebo méně citlivá na korozi, nebo materiály pro protipožární ochranu ke snížení teploty konstrukčních 
výrobků.  
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f) Component hENs and ETAs should specify the materials and constituent products to 
be used by referring to the respective product hEN30) or ETAs (for transitional 
arrangements, see 3.3.3.3). This applies to any material or constituent product, which 
is to be considered as a construction product in the sense of the CPD and the properties 
of which: 

– enter into the calculation of properties of the structural component or kit, by the 
characteristic value, or 

– relate indirectly to the mechanical resistance and stability of the works, in particular 
with regard to durability aspects31), even if they do not enter into the calculation. 

g) All rules related to the CE Marking and the accompanying information on the 
properties of structural components or kits must be given, with the details necessary 
for the application by the manufacturers, in the component hEN or ETA, in application 
of the mandate given by the Commission and in accordance with Guidance Paper D.  

The provisions concerning the "indications to identify the characteristics of the 
product" and the "guidance to specification writers regarding the identification of 
product characteristics" (clauses 3.6 and 4 of Guidance Paper D) apply also to 
properties related to the essential requirements "mechanical resistance and stability" 
and "resistance to fire". Thus, the hEN or ETA shall provide that the information 
accompanying the CE marking of a structural component or kit, shall include the 
levels or classes of the properties related to the essential requirements “mechanical 
resistance and stability” and “resistance to fire”, expressed in terms of declared values 
or declared classes, including the design assumptions used by the manufacturer. It will 
be up to the manufacturer of such prefabricated parts of works to choose, in each case, 
levels and classes according to the intended use (see 3.3.3.1 (c) and (d) as well as 
3.3.3.2). 

h) When making provisions in hENs or ETAs for structural components or kits that 
determine the declared values or classes, CEN product TCs and EOTA bodies should 
be aware that: 

– the values or classes of performance of the structural component or kit, which are 
essential for the design of works (and, consequently, for the competitiveness of the 
structural component or kit) will not be the characteristic values but the design values; 

– uncertainties concerning declared values or classes of the CE-marked structural 
component or kit will, according to the EN Eurocodes (but also according to the 
prevailing national design rules), be taken into account in calculations of the works 
by material partial factors applicable to the structural component or, in the case of a 
kit, to the installed system; 

– laying down the material partial  factors, applicable to the structural component or, 
in the case of a kit, to the installed system, remains the responsibility of the 
Member States. 

                                                 
30) In specific cases, to be identified by the Commission and Member States, component hENs or ETAs may 

refer to European product standards which do not, or not yet, have the status of harmonised standard in the 
sense of the CPD, for instance EN 206 “concrete”. 

31) e.g. concrete admixtures, possibly having a negative effect concerning corrosion of reinforcing steel, 
aggregates possibly leading to alkali-silica reaction, or structural steel which, depending on its composition, 
could be more or less sensitive to corrosion, or fire protection materials to reduce temperature of structural 
products 
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3.3.3.2 Vyjádření vlastností souvisejících s „mechanickou odolností a stabilitou“ a „požární 
odolností“  

 Vlastnosti související s „mechanickou odolností a stabilitou“ a „požární odolností“ 
a informace provázející označení CE mají být v hENs nebo ETAs dílců specifikovány 
co nejjednodušeji s ohledem na potřeby plnění národních předpisů. Toho lze 
dosáhnout vyjádřením vlastností, pokud jde o 

a) charakteristické hodnoty pevnosti a ostatních průřezových vlastností, z nichž může 
být s přihlédnutím k národním předpisům vypočtena únosnost a ostatní hlediska32) 
konstrukčního dílce osazeného (nebo, v případě sestav, montovaného systému 
instalovaného) ve stavbě, nebo  

b) návrhové hodnoty za předpokladu, že byly NDPs pro stavby vzaty v úvahu 
s použitím 

– vhodných úrovní a tříd, které odpovídají souborům NDPs (viz 2.1.2 až 2.1.5 
a 2.2.2) nebo 

– hodnot uvedených pro NDPs v národních přílohách Eurokódů. 

Jestliže nebyla národní příloha vypracována, použijí se doporučené hodnoty uvedené 
v příslušných částech částí EN Eurokódů. 

V hEN(s) nebo v ETA(s) výrobků se rovněž má uvažovat případ, kdy členský stát 
namísto stanovení svých vlastních NDPs přijme příslušné hodnoty, třídy a/nebo 
metody doporučené v příslušné části (v příslušných částech) EN Eurokódu.  

 Poznámka 1: Vyjádřit vlastnost konstrukčního dílce nebo sestavy „návrhovou hodnotou“ 
znamená, že soubor NDPs, který platí pro dílec nebo sestavu v podmínkách konečného použití, 
je v hEN nebo ETA vyjádřen třídami.    

 Pro tento účel budou třídy v hEN nebo ETA dílce stanoveny kombinací NDPs  členských států. 

 Pro daný konstrukční dílec nebo sestavu a jeho (její) určené použití obyčejně  

– nebude počet značek (veličin), tříd nebo alternativních metod, které mají v EN Eurokódů 
status NDPs, podstatný a 

– příslušné NDPs se nebudou vždy lišit od jednoho členského státu k druhému.   

To znamená, že ve většině případů bude snížený počet tříd v hEN nebo ETA dílce postačovat 
k pokrytí NDPs i rozdílů NDPs v různých členských státech pro dílec nebo sestavu. 

Poznámka 2: V konkrétních případech se může nakonec u daného dílce nebo sestavy stát, že 
existuje pouze jeden soubor NDPs, který je třeba vzít v úvahu v hEN nebo ETA dílce, který se 
vztahuje na podmínky konečného použití ve všech členských státech.   

Uvažuje se o tom, že příklady aplikace metody 2 a příklady označení CE vypracované 
CEN/TCs nebo EOTA/WGs pro výrobky veřejně zpřístupní služby Komise na svých 
webových stránkách. 

                                                 
32)  například tepelná izolace u požárně dělicích konstrukcí 
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3.3.3.2. Expression of properties related to “mechanical resistance and stability” and 
“resistance to fire” 

The properties related to "mechanical resistance and stability" and "resistance to fire" 
and the information accompanying the CE marking should be specified in component 
hENs or ETAs as simply as possible with regard to the needs of fulfilling the National 
Provisions. This may be done by expressing the properties in terms of: 

a) characteristic values for strength and other cross section properties from which the 
load-bearing capacities and other aspects32) of the structural component (or, in the 
case of kits, of the assembled system) installed in the works, taking into account the 
National Provisions, can be calculated, or 

b) design values provided that the NDPs applicable to works have been taken into 
account by 

– appropriate levels and classes, which correspond to sets of NDPs (see 2.1.2 to 
2.1.5 and 2.2.2), or 

– values for the NDPs given in the National Annexes of the Eurocodes. 

If a National annex has not been elaborated the recommended values provided by the 
relevant parts of EN Eurocode Parts are applicable. 

The product hEN(s) or ETA(s) should also consider the case in which a Member State, 
instead of setting up its own NDPs, has adopted the respective values, classes and/or 
methods recommended in the EN Eurocode part(s) concerned. 

Note 1: To express a property of a structural component or kit by the “design value” involves 
that the set of NDPs, which are applicable to the component or kit in the end use conditions, 
are expressed in the hEN or ETA in terms of classes. 

For this purpose, the classes will be defined in component hEN or ETA by the combination of 
NDPs applicable in Member States. 

Normally, for a given structural component or kit and its intended use: 

–  a number of symbols, classes or alternative methods, which in EN Eurocodes have the 
status of NDPs, will not be relevant, and 

–  the relevant NDPs will not always be different from one Member State to the other. 

This means that, in most cases, a reduced number of classes, in the component hEN or ETA 
will be sufficient to cover the NDPs and the differences of NDPs in the various Member States, 
applicable to the component  or kit. 

Note 2: Eventually, in particular cases, it may happen for a given component or kit that there 
is just one set of NDPs to be taken into account in the component hEN or ETA, which covers 
the end use conditions in all the Member States. 

It is intended that examples for the application of method 2, and examples of CE 
marking, developed by product CEN/TCs or EOTA/WGs, will be made publicly 
available by the Commission services, in their web-site. 

                                                 
32) for instance thermal insulation, for fire separating elements 



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

328 

3.3.3.3 Přechodné režimy 

Při vypracovávání hENs nebo ETAs dílců je třeba brát v úvahu tyto přechodné 
režimy: 

• V období, ve kterém dosud nejsou příslušné EN Eurokódy k dispozici a nemohou 
být tedy uvedeny v hEN nebo ETA dílce nebo použity výrobci konstrukčního dílce 
nebo sestavy, se doporučuje, pokud to je možné, odvolat se33) na poslední znění 
příslušných ustanovení EN Eurokódu nebo je do hEN nebo ETA včlenit, a to po 
konzultaci s CEN/TC 250. Tato ustanovení budou nahrazena odkazy na příslušné 
EN Eurokódy, až budou tyto dostupné. 

• V období, ve kterém dosud nejsou příslušné hENs nebo ETAs materiálů 
k dispozici a nemohou být tedy uvedeny v hEN nebo ETA dílce nebo použity 
výrobci konstrukčních dílců nebo sestav, se doporučuje, pokud to je možné, 
zařadit po konzultaci s TCs/WGs pro materiály specifikaci materiálů nebo výrobků 
do hEN nebo ETA dílce (lépe do příloh)34). 

Ustanovení hENs nebo ETAs dílců pro takové přechodné režimy budou nezbytná, 
dokud období souběžné platnosti týkající se příslušných materiálů a výrobků 
neskončí. Další informace o „přechodných režimech“ pro hENs a ETAs pro 
materiály a výrobky viz Pokyn J.   

3.3.4 Metoda 3 

 Pro případy, kdy je konstrukční dílec vyroben nebo sestava vyrobena v souladu 
s podrobným projektem (výkresy, specifikace materiálů apod.) vypracovaným 
projektantem stavby35) podle národních předpisů, se v hENs nebo ETAs dílců 
v případě potřeby stanoví, že informace doplňující označení CE, pokud jde 
o vlastnosti výrobku, mohou být uvedeny jednoznačným odkazem na příslušnou 
projektovou dokumentaci stavby.   

Pro případy, kdy výrobce navrhl a vyrobil konstrukční dílec nebo sestavu podle 
ustanovení objednávky zákazníka a v souladu s národními předpisy pro stavby, se 
v hENs nebo ETAs dílců v případě potřeby stanoví, že informace provázející označení 
CE, pokud jde o vlastnosti výrobku, mohou být uvedeny jednoznačným odkazem na 
výkresy a specifikace materiálů připojené k objednávce zákazníka.  

3.3.5 Prokazování shody 

Pokud jde o prokazování shody konstrukčních dílců a sestav, musí být jako u každého 
jiného stavebního výrobku všechny zkoušky a postupy provedeny a dokumentovány 
podle těch ustanovení CPD, které mají být převedeny do technické specifikace 
výrobku (viz článek 2.4 Pokynu K). 

Proto, pokud jde o prokazování shody výrobku, musí hENs nebo ETAs dílců 
obsahovat nezbytná ustanovení pro stanovení úkolů výrobce a notifikovaných 
subjektů. 
 

                                                 
33) Odkaz je možno učinit pouze na dokumenty veřejně dostupné. 
34) Ve většině případů nebude taková předběžná harmonizace použitých konstrukčních materiálů nebo výrobků 

uskutečnitelná. Evropská komise může nakonec poskytnout další mandáty pro hENs nebo ETAGs nebo dát 
zelenou ETAs bez řídících pokynů.   

35) nebo projektantem příslušné části stavby 
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3.3.3.3. Transitional arrangements 

The following transitional arrangements shall be taken into account in the drafting of 
component hENs or ETAs: 

• For the period of time in which the respective EN Eurocodes are not yet available 
and, thus, cannot be referred to in the Component hEN or ETA or used by 
manufacturers of the structural component or kit, it is recommended to refer to33), 
or to incorporate, as far as practicable, the relevant EN Eurocode provisions, in 
their latest version in consultation with CEN/TC 250. These provisions shall be 
replaced by references to the respective EN Eurocodes, when these become available. 

• For the period of time in which the relevant material hENs, or ETAs, are not yet 
available and, thus, cannot be referred to in the component hEN or ETA, or used by 
manufacturers of structural components or kits, it is recommended to incorporate, 
as far as practicable, the material or product specification in the component hEN or 
ETA (preferably in Annexes), in consultation with the respective material TCs/WGs,34)  

Provisions in component hENs or ETAs for such transitional arrangements will be 
necessary until the co-existence periods relating the respective materials and 
constituent products have come to their end. For further information on 
"Transitional Arrangements” applicable to hENs and ETAs for materials and 
constituent products, see Guidance Paper J. 

3.3.4. Method 3 

For cases in which a structural component or kit is produced in accordance with the 
design details (drawings, material specifications, etc.) prepared by the designer of the 
works35) following the National Provisions, component hENs or ETAs shall provide, 
where relevant, that the information to accompany the CE marking with regard to the 
product properties can be given by making reference, in an unambiguous way, to the 
respective design documents of the works. 

For cases in which the producer has designed and produced a structural component or 
kit following the provisions of the client’s order, in accordance with the National 
Provisions applicable to the works, the component hEN or ETA shall provide, where 
relevant, that the information to accompany the CE marking with regard to the product 
properties can be given by making reference, in an unambiguous way, to the drawings 
and material specifications linked to the client’s order. 

3.3.5. Attestation of conformity 

Concerning the conformity attestation of structural components and kits, as of any 
other construction product, all of the tests and procedures shall be performed and 
documented according to the provisions of the CPD to be transposed into the technical 
specification of the product (see Guidance Paper K, clause 2.4). 

Therefore, component hENs or ETAs shall contain the necessary provisions to define 
the tasks of the manufacturer and the Notified Bodies with regard to the attestation of 
conformity of the product. 

                                                 
33) Reference can only be made to documents, which are publicly available. 
34) In most cases, such a preliminary harmonisation of the structural materials or constituent products used will 

not be practicable. Eventually, further mandates for hENs or ETAGs, or green light for an ETAs without 
guideline could be provided for by the European Commission. 

35) or the designer of the concerned part of the works 
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Vlastnosti konstrukčního dílce nebo sestavy, které souvisejí s „mechanickou odolností 
a stabilitou“ a „požární odolností“ a které jsou stanoveny výpočtem, podléhají postupu 
prokázání shody jako každá jiná vlastnost.        

V rámci systémů prokazování shody uvedených v příloze III CPD je třeba v případě 
metody 2 považovat kontrolu výpočtů za část „počátečních zkoušek typu“ výrobku. 

3.3.6 Aplikace pro ETAs 

Pokud jde o ETAs, má k ustanovením uvedeným v 3.3.2 až 3.3.5 přihlédnout EOTA 
v případě potřeby při přípravě řídících pokynů pro ETAs (ETAGs). 
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Properties of a structural component or kit, which relate to “mechanical resistance and 
stability” and “fire safety” and which are determined by calculation, are subject to the 
procedure of attestation of conformity, as is any other property. 

Within the systems of attestation of conformity referred to in Annex III of the CPD, in 
the case of method 2, the checking of calculations shall be considered as a part of the 
“initial type testing” of the product. 

3.3.6. Application to ETAs 

Provisions made in 3.3.2 to 3.3.5 with regard to ETAs should also be taken into 
account by EOTA in the preparation of the ETA Guidelines (ETAGs), as appropriate. 
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Část 4:   
Budoucí dopady programu Eurokódů 

 

4.1 Vzdělávání 

4.1.1 Komise uznává význam vybudování pevného postavení výše uvedených EN 
Eurokódů, a to pomocí programů vzdělávání, aby se pomohlo profesním pracovníkům 
při zavádění EN Eurokódů.   

4.1.2 Potřebná hlediska vzdělávání zahrnují 

– informování profesních pracovníků jako celku o EN Eurokódech a jejich 
seznamování s EN Eurokódy, 

–  zajišťování stálého profesního rozvoje a výuky profesních pracovníků, 

– podporování produkce příruček, pomůcek pro navrhování, softwaru atd., aby se 
usnadnilo zavádění EN Eurokódů, 

– podporování univerzitních a technických ústavů, aby založily svoji výuku 
navrhování pozemních a inženýrských staveb na EN Eurokódech 

4.1.3 Komise ve spolupráci s průmyslovými subjekty a členskými státy bude podporovat 

– vydávání snadno srozumitelných brožur „bez odborného slangu“ týkajících se EN 
Eurokódů, 

– pořádání evropských seminářů zaměřených na profesní pracovníky jako celek, 
jakmile budou nejdůležitější EN Eurokódy k dispozici jako ENs (např. EN 1990: 
Zásady navrhování), 

– vydávání dokumentů o přijetí EN Eurokódů vládami nebo v jejich zastoupení, 

– pořádání zasedání organizovaných profesními a průmyslovými subjekty 
k informování pracovníků ve stavebnictví a univerzitních učitelů, projednávání věcí 
jejich zájmu a prosazování možností nabízených EN Eurokódy,         

– systém stálého profesního rozvoje a výukových kursů, 

– vývoj pomůcek pro zavádění. 

4.1.4 Nejdůležitější pro všechny iniciativy ohledně vzdělávání je vydávání 

– příruček, zpracovaných příkladů a podkladových dokumentů, 

– softwaru,  

– návodů pro běžné konstrukce (např. běžné budovy) založených na EN Eurokódech. 

– vydavatelské společnosti, softwarové domy a obchodní organizace budou tyto 
důležité aktivity provádět zejména jako obchodní akce. Podpora těmto seskupením 
může být vyvolána jasným závazkem Evropské komise i členských států zavést EN 
Eurokódy. 



Pokyn L: Eurokódy 

333 

Part 4:  
Future actions related to the Eurocode Programme 

 

4.1 Education 

4.1.1. To build on the strong pedigree of the EN Eurocodes described above, the 
Commission recognises the importance of building on this with programmes of 
education to help the professions to implement the EN Eurocodes. 

4.1.2. Aspects of education that need to be covered, include: 

– informing and making the profession as a whole aware of the EN Eurocodes  

– providing continuing professional development and training to the profession  

– encouraging the production of handbooks, design aids, software etc to facilitate the 
implementation of the EN Eurocodes  

– encouraging Universities and Technical Colleges to base their teaching of civil and 
structural engineering design on the EN Eurocodes  

4.1.3 The Commission, in liaison with industry and Member States, will encourage: 

– Publication of easily understandable "jargon free" booklets covering the EN 
Eurocodes;  

– The holding of European seminars aimed at the profession as a whole as key EN 
Eurocodes become available as ENs (e.g. EN 1990:Basis of Design); 

– Publication of documents on the adoption of the EN Eurocodes through 
Government or on behalf of Government  

– The holding of meetings organised by professional and industry bodies to inform 
construction professionals and university teachers, to listen to and discuss their 
concerns, and to promote the opportunities offered by the EN Eurocodes. 

– The arrangement of continuing professional development and training courses  

– The development of aids to implementation 

4.1.4 Central to any initiatives taken on education is the production of: 

– Handbooks, worked examples and background documents; 

– Software; 

– Guides for everyday structures (e.g. normal buildings) based on the EN Eurocodes 

– Publishing companies, software houses and trade organisations will carry out these 
important activities, mainly as commercial ventures. Encouragement to these 
bodies can be given by a strong commitment to implementation of the EN 
Eurocodes both by the EC and the Member States.  
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4.1.5 Členské státy mají podporovat používání EN Eurokódů v soukromoprávních 
smlouvách, zejména vzdělávacími a propagačními kampaněmi bez ohledu na to, co 
mohou požadovat národní předpisy.   

4.2 Výzkum týkající se EN Eurokódů 

4.2.1 Služby Komise uznávají, že pro to, aby sektor stavebnictví zůstal konkurenceschopný 
ve světovém stavebním průmyslu, je podstatné, aby již vydané EN Eurokódy byly 
stále co nejaktuálnějšími použitelnými mezinárodními pravidly správné praxe, 
splňujícími požadavky na profesní pracovníky působící v konkurenčním prostředí.        

4.2.2 Je třeba, aby EN Eurokódy byly schopné vývoje podle inovačních tlaků trhu 
a pokroku v oblasti vědeckých znalostí a metod.  

4.2.3 Tlak trhu je vytvářen 

– novými materiály a novými výrobky, 

– novými způsoby zadávání veřejných stavebních zakázek a provádění staveb, 

– požadavky na hospodárnost při zachování přijatelných úrovní bezpečnosti. 

Pokrok vědeckých znalostí a metod je vyvoláván 

– potřebou vyhnout se pohromám v oblasti bezpečnosti (např. zemětřesení, požáru), 

– znalostí fenoménů nabytých v jiných oborech (např. aeronautiky pro účinky větru), 

– reakcí na nové ekonomické nebo sociální potřeby (např. na vysokorychlostní 
železniční tratě, atomové elektrárny), 

– dostupností výkonných a obecně rozšířených prostředků pro výpočet (počítačů 
a softwaru). 

4.2.4 Podněty pro výzkum pocházejí od 

– dotčených průmyslových subjektů nebo uživatelů, 

– orgánů veřejné moci odpovědných za bezpečnost, ekonomiku, vědecký výzkum 
a vzdělávání (například vývoj NDPs), 

– univerzitních a výzkumných organizací se zkušenostmi z jejich zapojení jako třetí 
strany. 

4.2.5 V mnoha případech bude existovat oboustranný zájem průmyslu i orgánů veřejné 
moci (včetně Evropské komise) na výzkumu a ten by měl být vyjádřen dohodami 
o společném financování podle těchto kritérií:    

– Průmyslové a uživatelské zdroje – hlavní financování výzkumu, jehož cílem je 
krátkodobý prospěch nebo konkrétní výhody pro inovační společnosti a přidružené 
průmyslové subjekty a uživatele (např. zvláštní ověřování a ETAs).  

– Evropská komise nebo národní veřejné finance – hlavní financování výzkumu, 
jehož cílem je střednědobý až dlouhodobý prospěch pro evropský stavební průmysl 
(např. zlepšování technických specifikací a pravidel pro navrhování, harmonizační 
modely pro zatížení a únosnosti, zlepšování hledisek bezpečnosti). 
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4.1.5 Member States should encourage the use of the EN Eurocodes in private contracts, 
particularly through education and information campaigns, regardless of what may be 
requested by National provisions. 

4.2. Research with regard to EN Eurocodes 

4.2.1. The Commission services recognises that, for the Construction sector to remain 
competitive in the world construction industry, it is essential that the EN Eurocodes, 
once published, should remain the most up to date, useable International Codes of 
Practice, meeting the requirements for a profession practising in a competitive 
environment. 

4.2.2. The EN Eurocodes should be able to develop according to the innovative pressures of 
the market and the progress of scientific knowledge and methods. 

4.2.3. The pressures from the market are generated by: 

– new material and new products; 

– new ways for procurement and execution of works; 

– needs for economy whilst maintaining acceptable levels of safety. 

The progress of the scientific knowledge and methods are generated by: 

– the need to avoid disasters in the area of safety (eg seismic, fire); 

– a knowledge of phenomena acquired in other domains (eg aeronautics for wind 
action); 

– the answer to new economic or social needs (eg High Speed Railways, nuclear 
plants); 

– the availability of powerful and widely-distributed tools for calculation (computers 
and software). 

4.2.4. Initiatives for research arise from 

– the industry or the users concerned; 

– public authorities in charge of safety, economy, scientific development and 
education (for example, the development of NDPs) 

– universities and research organisations experienced from their involvement as third 
parties. 

4.2.5. In many cases there will be a mutual interest for both industry and public authorities 
(including the European Commission) in research and this should be reflected by 
agreements on common funding according to the following criteria: 

– Industrial and user's sources - the main funding for research whose objectives are 
short-term benefits or particular advantages for special innovative companies and 
associated industries and users (e.g. unique verifications and ETA's). 

– EC or National public funding - the main funding for research whose objectives are 
medium to long term benefits for the European construction industry (e.g. for 
improving technical specifications and design codes, harmonising models for 
actions and resistances, improving safety aspects). 
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4.3  Údržba EN Eurokódů 

4.3.1 Údržba EN Eurokódů je základní; velmi se uznává potřeba aktualizace, revize 
a kompletace tak, aby se mohla rozvinout zdokonalená druhá generace EN Eurokódů. 
Mělo by se však dodržet období stability před započetím změn36) jiných než oprava 
chyb.   

4.3.2  Udržovací práce zahrnou 

– omezení možností voleb (NDPs), 

– bezodkladné otázky ochrany zdraví a bezpečnosti, 

– opravování chyb, 

– zajištění co nejaktuálnějších informací v EN Eurokódech, přijetí posledních 
osvědčených inovací a pokroku stavební techniky, 

– zpětnou vazbu z používání EN Eurokódů v různých členských státech 
prostřednictvím CEN, 

– požadavky průmyslových organizací nebo orgánů veřejné moci na členy CEN 
ohledně revize.       

4.3.3 Organizace údržby započne poté, co bude obdrženo kladné hlasování o návrhu EN 
Eurokódu, příslušná CEN/TC 250/SC sestaví skupinu pro údržbu pro    

– další zvažování bodů koordinace vyplývajících z prací jiných projektových týmů 
(to je nezbytné, protože různé části EN Eurokódů nejsou připravovány souběžně); 

– poskytování výkladů k otázkám vyplývajícím z používání EN Eurokódu, např. 
o pozadí a interpretaci pravidel; 

– shromažďování připomínek a žádostí na změnu, 

– připravování akčních plánů pro naléhavou revizi v případě otázek bezpečnosti nebo 
pro budoucí systematické revize, a to podle postupu CEN a jak rozhodne CEN/TC 
250.  

4.3.4 O strategii zajišťování přiměřených zdrojů na podporu údržby EN Eurokódů rozhodne 
Evropská komise, členské státy, průmyslové subjekty a CEN ve snaze najít rovnováhu 
mezi 

– požadavky na obecnou bezpečnost, 

– požadavky na konkurenceschopnost průmyslu, 

– dostupností financí. 

 

                                                 
36)  Nemá být zveřejněna žádná revize, dokud neskončí období souběžné platnosti. 
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4.3. Maintenance of EN Eurocodes 

4.3.1. The maintenance of the EN Eurocodes is essential; the need for updating, revision and 
completion is strongly recognisedso that an improved second generation of EN 
Eurocodes can evolve. However, a period of stability should be observed before 
embarking on change36) other than to correct errors. 

4.3.2. Maintenance work will involve: 

– Reducing open choices (NDPs) 

– urgent matters of health and safety; 

– correcting errors; 

– ensuring the most up to date information is in the EN Eurocodes, recognising recent 
proven innovations and improvements in construction technology; 

– feedback from use of the EN Eurocodes in the various Member States through 
CEN; 

– requests from industrial organisations or public authorities to CEN members for 
revision. 

4.3.3. The organisation of maintenance should start after the receipt of a positive vote on  a 
draft EN Eurocode,  a Maintenance Group should be formed by the relevant 
CEN/TC250 SC to: 

– give further consideration of co-ordination items arising from the work of other 
Project Teams (this is necessary as the various parts of the EN Eurocodes are not 
being prepared simultaneously); 

– provide explanations to questions arising from the use of the EN Eurocode, e.g. on 
background and interpretation of rules; 

– collect comments and requests for amendment; 

– prepare action plans for urgent revision in the case of safety related matters, or 
future systematic revisions according to the  CEN procedure and as decided by 
CEN/TC250.   

4.3.4. The strategy to provide adequate resources to support the maintenance of the EN 
Eurocodes should be decided by the European Commission, Member States, Industry 
and CEN seeking to find a balance between: 

– the requirements for public safety  

– the competitive demands of industry  

– the availability of funds. 

 

                                                 
36)  No revision should be published until after the coexistence period has finished. 
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Příloha A 
Režimy zavádění EN Eurokódů 

 
Období Popis Opatření 

Období 
přezkoumání 

Období po předání konečného návrhu připraveného projektovým 
týmem subkomisi k postoupení do hlasování má být využito pro 
přezkoumání obsahu části EN Eurokódu příslušnými orgány 
i členy subkomise. Po zvážení všech připomínek vzešlých z tohoto 
přezkoumání schválí subkomise dokument k postoupení do 
oficiálního hlasování a zašle jej CEN/MC (CEN etapa 49).  
Období pro přezkoumání, prověření v subkomisi a konečné 
schválení k postoupení do oficiálního hlasování je nejvýše 6 měsíců.   

CEN/NSBs 

Období procesu 
CEN 

Po obdržení konečného návrhu (CEN etapa 49) zorganizuje 
CEN/MC oficiální hlasování a ratifikaci, což vede k datu 
zpřístupnění (DAV) schválené evropské normy. Tento proces 
vyžaduje kolem 8 měsíců a závisí na úpravě pro tisk, překladu 
(překlad částí EN Eurokódu do ostatních dvou úředních jazyků 
CEN) a dokončení dokumentu před jeho zpřístupněním členům 
CEN k vydání. 

CEN/NSBs 

Období 
překladu 

Překlad části Eurokódu do schválených národních jazyků může 
začít nejpozději tehdy, kdy národní normalizační orgány obdrží 
Eurokód od CEN (DAV). Nejdelší lhůta povolená pro překlad je 
12 měsíců od DAV. 

NSBs 

Období národní 
kalibrace 
(souběžně 
s obdobím 
překladu) 

Období dvou (2) let od DAV je nejdelší lhůta povolená pro určení 
národně stanovených parametrů. SCC však může přezkoumat 
žádosti o výjimky. Na konci tohoto období bude vydána národní 
verze části EN Eurokódu s národní přílohou, která bude obsahovat 
národně stanovené parametry. Na konci tohoto dvouletého období 
mají mít členské státy své národní předpisy přizpůsobené tak, aby 
se tato část Eurokódu mohla používat na jejich území. Národní 
příloha musí být pro informaci zaslána službám Evropské komise 
(viz 2.5.6). Během tohoto období uvědomí členské státy Komisi 
o výsledku zkušebního použití této části EN Eurokódu (viz 2.5.6 
a příloha B).    

MSs/NSBs 

Období 
souběžné 
platnosti 
souboru 
Eurokódu 

Během období souběžné platnosti, které začíná na konci období 
národní kalibrace, se může část Eurokódu používat právě tak, jako 
se může používat dřívější národní systém (pravidla a předpisy). 
Období souběžné platnosti souboru EN Eurokódu trvá nejdéle tři 
(3) roky od národního vydání poslední části souboru. Na konci 
období souběžné platnosti souboru zruší NSBs všechny národní 
normy, které jsou s ním v rozporu, a členské státy zaručí, že 
všechny části příslušného souboru se mohou používat bez 
nejasnosti na jejich území tím, že v případě potřeby přizpůsobí své 
národní předpisy. Všechny národní normy, které jsou v rozporu37) 
se souborem, se tedy zruší nejdéle do 5 let od DAV poslední 
zpřístupněné normy v souboru (viz 2.5.5).    

MS/NSBs/ 
průmysl 

 

                                                 
37)  Pojmenováním „národní normy, které jsou v rozporu“ se rozumějí normy, jejichž předmět se vztahuje na 

stejné předměty částí EN Eurokódů.  
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Annex A 
Arrangements for the implementation of the EN Eurocodes 

 
Periods Description Action 
Examination 
Period 

After the final draft prepared by the Project Team is sent to the 
sub-committee for progressing to the vote, a period should be 
allowed for examination of the content of the Eurocode Part, by 
both competent authorities and Sub-committee members. After 
taking into account any comments generated from this 
examination, the Sub-committee approves the document to go to 
formal vote and sends it to CEN/MC (CEN stage 49).  
A maximum period for the examination, revision in the sub-
committee and final approval to go to formal vote is 6 months. 

CEN/NSBs 

CEN Process 
Period 

After receiving the final draft  (CEN stage 49), CEN/MC organises 
the formal vote and the ratification, leading to the date of 
availability (DAV) of the approved European standard. This  
process requires about 8 months, depending on editing, translation 
(translation of the EN Eurocode Parts to the other two official 
languages of CEN) and finalisation of the document prior to 
making it available to CEN members for publication  

CEN/NSBs 

Translation 
Period 
 

The translation of an Eurocode Part in authorised national languages 
may be started, at the latest when the National Standardisation 
Bodies have received the Eurocode from CEN (DAV). The 
maximum time allowed for translation is 12 months after DAV. 

NSBs 

National 
Calibration 
Period 
(in parallel with 
translation 
period) 
 

A period of two (2) years after DAV is the maximum time allowed 
to fix the Nationally Determined Parameters. The SCC could, 
however, examine requests, for exceptions. At the end of this 
period, the national version of an EN Eurocode Part will be 
published, with the National Annex, which will include the 
Nationally Determined Parameters. At the end of this 2-year 
period, the Member States should have adapted their National 
Provisions so that this Eurocode Part can be used on their territory. 
The National Annex shall be sent to the EC services for 
information (see 2.5.6). During this period, the Member States 
shall inform the Commission about the result of the tests 
undertaken using this EN Eurocode Part (see 2.5.6 and Annex B). 

MSs/NSBs 

Coexistence 
Period of a 
Eurocode 
Package 

During the coexistence period, which starts at the end of the 
National Calibration period, the Eurocode Part can be used, just as 
the former national system (codes and provisions) can also be used. 
The coexistence period of an Eurocode Package will last up to a 
maximum time of three (3) years after the national publication of 
the last Part of a Package. At the end of the coexistence period of a 
Package, the NSBs shall withdraw all conflicting national 
standards, and the Member States shall make sure that all the Parts 
of the related Package can be used without ambiguity on their 
territories by adapting their National Provisions as necessary. Thus 
all conflicting National Standards37) in a package should be 
withdrawn a maximum of 5 years after DAV of the last available 
standard in the package (see 2.5.5) 

MS/NSBs/ 
Industry 

                                                 
37)  The words “conflicting National Standards” mean standards whose scope covers the same subjects as those 

of the EN Eurocode Parts 
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1. DAV = datum zpřístupnění 
2. DoW = datum zrušení národních norem, které jsou v rozporu 
 

 
CEN 

Národní  
normalizační 

orgány 

Členské  
státy 

 
Průmysl

Konečný návrh schválený projektovým týmem 

Období přezkoumání  (maximálně 6 měsíců) 

Et 49: návrh do 
oficiálního hlasování 
(2 měsíce) 

Období 
procesu 
CEN   
(8  
měsíců) Et 64: zpřístupnění 

(DAV) 1) 

Období překladu 
 
 

   Maximálně  
            1 rok 

Období národní 
 kalibrace 

Určení národně stano-
vených parametrů 

 
 
 

Přizpůsobení 
národních předpisů 
umožňující používání 
části Eurokódu 

Zprávy o zkušebním 
použití → EK 

Výcvik  
zaměstnanců
Příprava 
softwaru 
 
Spolupráce 
s národními 
orgány 
a NSBs 
 
 
 
 
 
 
Udržování 
vztahů mezi  
EK, NSBs, 
a TC 250 

Zveřejnění 
EN s její národní 

přílohou 

Pro soubory Eurokódů 
Období souběžné  
platnosti 

první 
části 

 
(6-7 
let) 

poslední 
části 

3  
roky 

Přizpůsobení všech 
národních 
předpisů, které jsou 
v rozporu 

24 měsíců 

12 měsíců 

Plné zavedení 2008 - 2010 

Revize nebo změna, když bude požadována 

Zrušení všech 
národních 

norem, které 
jsou v rozporu 

(DoW) 2) 

Celkem 5 let od DAV 
poslední normy v souboru 
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1. DAV = Date of availability 
2. DoW = Date of withdrawal of conflicting National Standard 

 

 
CEN 

National 
Standardisation 

Bodies 

Member 
States 

 
Industry

Final draft approved from project team 

Examination Period (maximum 6 months) 

St 49: draft for 
formal vote 
(2 months) 

CEN 
Process 
Period 
(8 
month) St 64: availability 

(DAV)1) 

Translation Period
 

1 year 
maximum

National Calibration 
Period 

Fixing the Nationally 
Determined 
Parameters 

 
 
 

Adaptation of National 
Provisions to allow the 
use of the Eurocode 
Part 

Test Reports to EC 

Training of 
staff 

Preparation 
of Software
 
Cooperation 
with nat. 
authorities 
and NSBs 
 
 
 
 
 
Keeping 
relationship 
with EC, 
NSBs, and 
TC250. 

Publication  
of the EN with its 
National Annex 

Per Eurocode Package 
Coexistence Period 

of the 
first 
part 

 
(6-7

years)

of the 
last 
part 

3 
years 

Adaptation of all 
conflicting National 
Provisions 

24 months 

12 months 

Full implementation 2008 - 2010 

Revision or amendment as required 

Withdrawal of 
all conflicting 

national 
standards 
(DoW)2) 

5 years total, from DAV of 
last standard in a package 
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Příloha B 
Body, které je třeba brát v úvahu ve zprávě o zkušebním použití EN Eurokódu 

Poznámka: Odpovídejte co nejstručněji; nepřipojujte výpočty a samotné  výkresy  

A Titul zprávy: Uveďte PŘEDMĚT, MATERIÁL, ZEMI   

B Základní informace 
Předmět zprávy 
Datum zprávy 
Zpracovatel (zpracovatelé) 
Použitý EN Eurokód (použité EN Eurokódy) 
Studie nebo návrh kalibrace 
Všechna národní pravidla (nebo ENV Eurokód s NAD) použitá pro porovnání 
Vyčerpávající souhrn prací a získaných výsledků 

C Popis navržené konstrukce (navržených konstrukcí) 
Typ stavby; jde o existující, nebo nově stavěnou? 
Uveďte obrázky v malém měřítku pro znázornění stavby 

D1 Návrh (nebo posouzení) konstrukce při použití národních pravidel a norem 
D1.1 Národní pravidla a použité normy: 

1. Zásady navrhování 
2. Zatížení 
3. Materiály 

D1.2 Přehled operací návrhu, posouzení  
D1.3 Výsledky 

D2 Návrh (nebo posouzení) konstrukce při použití EN Eurokódů 
D2.1 Která část EN Eurokódu byla použita? Seznam NDPs a použitých hodnot nebo 

tříd nebo alternativních metod, pokud v části EN Eurokódu byly NDPs 
uvedeny  

D2.2 Přehled operací návrhu, posouzení  
D2.3 Výsledky 

E Porovnání obou výpočtů (je-li to třeba) 

F Poznatky z používání EN Eurokódů 
Použitelnost 
Srozumitelnost 
Jasnost 
Stručnost 
Opomenutí 
Složitost 
Doba trvání výpočtů v porovnání s dobou výpočtů podle národních pravidel 
Celkový dojem z EN Eurokódu (Eurokódů)  
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Annex B 
Items to be considered for the report on the EN Eurocode trial use 

Note: Keep answers as short as possible; do not add the calculations and drawings 
themselves. 

A Title of the report: Include SUBJECT, MATERIAL, COUNTRY 

B Basic Information 
Subject of report 
Date of report 
Author(s) 
EN Eurocodes(s) used 
Calibration study or design 
Any National Code (or ENV Eurocode, with its NAD) used for comparison 
Executive summary of work and results obtained 

C Description of the structure(s) designed 
Type of the construction works; is it an existing one, or new build? 
Include small-scale figures to illustrate the construction works 

D1. The design (or the checking) of the structure using national codes and standards 
D1.1 The national codes and standards used: 

1. Basis for the design 
2. Actions 
3. Materials 

D1.2 Summary of the design checking operations 
D1.3 Results 

D2. The design (or the checking) of the structure using EN Eurocodes 
D2.1 Which EN Eurocode Part used? List of NDPs and values or classes or 

alternatives methods used where NDPs are identified in the EN Eurocode Part. 
D2.2 Summary of the design checking operations 
D2.3 Results 

E Comparison between the two calculations (if relevant) 

F Observations on use of EN Eurocodes 
Usability 
Understandability 
Clarity 
Conciseness 
Omissions 
Level of complexity  
Relative time to do calculations compared with National Code 
Overall impression of EN Eurocode(s) 
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Příloha C 
Soubory částí EN Eurokódů 

(Podle současných znalostí CEN)38) 

Eurokód 2: Betonové konstrukce 
 Soubor 2/1 Konstrukce pozemních a inženýrských staveb, kromě konstrukcí 

mostů a nádrží a zásobníků  
 Soubor 2/2 Mosty 
 Soubor 2/3 Konstrukce nádrží a zásobníků 
Eurokód 3: Ocelové konstrukce 
 Soubor 3/1 Konstrukce pozemních a inženýrských staveb, kromě mostů, sil, 

zásobníků a potrubí, ocelových pilot, jeřábových drah, věží 
a stožárů  

 Soubor 3/2 Mosty 
 Soubor 3/3 Sila, zásobníky a potrubí 
 Soubor 3/4 Ocelové piloty 
 Soubor 3/5 Jeřábové dráhy 
 Soubor 3/6 Věže a stožáry 
Eurokód 4: Spřažené ocelobetonové konstrukce 
 Soubor 4/1 Konstrukce pozemních a inženýrských staveb, kromě mostů 
 Soubor 4/2 Mosty 
Eurokód 5: Dřevěné konstrukce 
 Soubor 5/1 Konstrukce pozemních a inženýrských staveb, kromě mostů 
 Soubor 5/2 Mosty 
Eurokód 6: Zděné konstrukce 
 Soubor 6/1 Konstrukce pozemních a inženýrských staveb, kromě mostů 
 Soubor 6/2 Zjednodušené navrhování 
Eurokód 9: Hliník 
 Soubor 9/1 Vše bez únavy 
 Soubor 9/2 S únavou 

• Části Eurokódů z EN 1990, 1991, 1997 a 1998 netvoří samy o sobě soubory, ale jsou 
nezbytnými částmi výše popsaných souborů Eurokódů pro navrhování z konkrétních 
materiálů. 

• Tam, kde se část Eurokódu objeví v několika souborech, odpovídá DoW pro tuto část 
souboru s DoW, které je v budoucnu nejvzdálenější.    

 

                                                 
38)  Tento seznam má CEN v případě potřeby aktualizovat. 
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Annex C 
Packaging of the EN EUROCODE Parts 

(According to the actual understanding of CEN)38) 

Eurocode 2: Concrete Structures 
 Package 2/1  Building and Civil Engineering Structures, excluding bridges and 

liquid retaining and containment structures. 
 Package 2/2  Bridges. 
 Package 2/3  Liquid retaining and containment structures. 
Eurocode 3: Steel Structures 
 Package 3/1  Building and Civil Engineering Structures, excluding bridges, 

silos, tanks and pipelines, steel piling, crane supporting structures, 
and towers and masts. 

 Package 3/2  Bridges. 
 Package 3/3  Silos, tanks and pipelines. 
 Package 3/4  Steel piling. 
 Package 3/5  Crane supporting structures. 
 Package 3/6  Towers and Masts. 
Eurocode 4: Composite Steel and Concrete Structures 
 Package 4/1  Building and Civil Engineering Structures, excluding bridges. 
 Package 4/2  Bridges. 
Eurocode 5: Timber Structures 
 Package 5/1 Buildings and Civil Engineering Structures, excluding bridges. 
 Package 5/2 Bridges. 
Eurocode 6: Masonry Structures 
 Package 6/1 Building and Civil Engineering Structures, excluding bridges. 
 Package 6/2 Simplified design. 
Eurocode 9: Aluminium 
 Package 9/1 All without fatigue. 
 Package 9/2 With fatigue. 

• Eurocode Parts from EN 1990, 1991, 1997 and 1998 do not appear as Packages, but are 
necessary parts of the Eurocode packages for design with particular materials, described 
above. 

• Where a Eurocode Part appears in more than one Package, the DoW for that Part is the 
same as that for the Package with the DoW furthest in the future. 

 

                                                 
38)  This list should be up-dated by CEN as appropriate 
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Eurokód 2                                                           
2/1-Pozemní                                                X X          
2/2-Mosty                                                X X          
2/3-Zásobníky                                                X X          
Eurokód 3                                                           
3/1-Pozemní                                                X X          
3/2-Mosty                                                X X          
3/3-Sila                                                X X          
3/4-Piloty                                                X X          
3/5-Jeř. dráhy                                                X X          
3/6-Věže                                                X X          
Eurokód 4                                                           
4/1-Pozemní                                                X X          
4/2-Mosty                                                X X          
Eurokód 5                                                           
5/1-Pozemní                                               ⊕ ⊕ ⊕          
5/2-Mosty                                               ⊕ ⊕ ⊕          
Eurokód 6                                                           
6/1-Pozemní                                                X X          
6/2-Zjednoduš                                                X X          
Eurokód 9                                                           
9/1-Bez únavy                                                X X          
9/2-S únavou                                                X X          
                                   
   Poslední část v souboru. X  EN 1997 Části 2 a 3 budou zveřejněny během období národního přezkoumání nebo souběžné platnosti ostatních částí; jejich zveřejnění však  
             nemusí ovlivnit začátek těchto období národního přezkoumání nebo souběžné platnosti. 
                                                      
            ⊕      Základy dřevěných konstrukcí  se navrhují s použitím souborů jiných než 5/1 nebo 5/2.         
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Eurocode 2                                                           
2/1-Bldgs                                                X X          
2/2-Bridg.                                                X X          
2/3-Liquid                                                X X          
Eurocode 3                                                           
3/1-Bldgs                                                X X          
3/2-Bridg.                                                X X          
3/3-Silos                                                X X          
3/4-Piling                                                X X          
3/5-Crane                                                X X          
3/6-Towers                                                X X          
Eurocode 4                                                           
4/1-Bldgs                                                X X          
4/2-Bridg.                                                X X          
Eurocode 5                                                           
5/1-Bldgs                                               ⊕ ⊕ ⊕          
5/2-Bridg.                                               ⊕ ⊕ ⊕          
Eurocode 6                                                           
6/1-Bldgs                                                X X          
6/2-Simpl.                                                X X          
Eurocode 9                                                           
9/1-No Fat.                                                X X          
9/2-With Fat.                                                X X          
                                   
   Latest completion of a Package X  EN 1997 Parts 2 and 3 will be available during the period of National Examination or co-existence of the other parts; their availability  
             Does not however need to affect the start of these periods of National Examination or co-existence 
                                                      
            ⊕      Foundations for timber structures are designed using packages other than 5/1 or 5/2         
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