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Úvod 

 
 
Rozhodnutí Komise o postupech prokazování shody stavebních výrobků 
 
Shoda daného výrobku nebo skupiny výrobků s příslušnými technickými specifikacemi se prokazuje: 

– systémem řízení výroby, za nějž je výlučně odpovědný výrobce, jehož systém řízení výroby 
zajišťuje, že výrobek je ve shodě s příslušnými technickými specifikacemi, nebo 

– postupem při němž, kromě systému řízení výroby prováděném výrobcem je do posuzování 
a dohledu nad řízením výroby nebo samotným výrobkem zapojen schválený certifikační 
orgán (třetí strana). 

 
Dva způsoby průkazu shody - buď prohlášení výrobce o shodě, nebo certifikát řízení výroby nebo 
shody výrobku - stanovené ve směrnici a prosazované zpočátku Komisí se na popud členských států 
byly pod vlivem modulárního konceptu nahrazeny vždy prohlášením výrobce o shodě, které 
u některých systémů prokázání shody musí být doplněno certifikátem o řízení výroby nebo 
certifikátem o shodě výrobku (podle toho, zda riziko vady výrobku spočívá ve výrobku nebo v jeho 
výrobě). Vychází se z toho, že certifikát shody sám o sobě neposkytuje tolik potřebných informací 
jako prohlášení o shodě a že odpovědnost nese vždy výrobce.  

– systém 1, 1+: ES prohlášení o shodě výrobku + ES certifikát shody výrobku  

– systém 2+, 2: ES prohlášení o shodě výrobku + certifikát řízení výroby 

– systémy 3 a 4: ES prohlášení o shodě výrobku  
 
Systémy prokazování shody výrobků se uvádějí v rozhodnutích Komise v závislosti na jejich určeném 
použití a příslušných úrovních nebo třídách jejich charakteristik, pokud jsou tyto stanoveny.  
 
V těchto rozhodnutích Komise se systémy prokazování shody výrobků uvádějí v závislosti na jejich 
určeném použití a příslušných úrovních nebo třídách jejich charakteristik, pokud jsou tyto stanoveny. 
Stanovené postupy prokazování shody musí být uvedeny v mandátech pro vypracování 
harmonizovaných norem nebo pro vypracování řídících pokynů pro evropská technická schválení, 
popřípadě přímo v evropských technických schváleních.  
 
Tímto způsobem se prakticky postupně vymezuje oblast působnosti směrnice o stavebních výrobcích, 
která není ve směrnici blíže vymezena.  
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Informace o překladech 
 
 

Podstatou realizace překladů zařazených v této kapitole je jejich týmová příprava, během níž jsou mj. 
porovnány originální mutace v angličtině, francouzštině a němčině, napříč jednotlivými překlady je 
zajišťována terminologická a formální jednotnost (proto je součástí zpracování překladu vytvoření 
čtyřjazyčných slovníků k jednotlivým aktům, resp. skupinám aktů ES). Znění překladu je podrobeno 
mezirezortnímu připomínkovému procesu, kterým je „projednání“ završeno. „Revidovaný překlad“ 
je konečným výstupem ÚNMZ/CTP (Centrum pro překlady technických předpisů při ÚNMZ) a je 
v souladu s požadavky metodiky KRC (Koordinační a revizní centrum při Úřadu vlády ČR). 

Upozorňujeme, že ani revidovaný překlad nelze chápat jako závazný (nazývaný též někdy 
„autorizovaný“ apod.). Takový status by mohla mít jedině a pouze česká mutace odsouhlasená 
aparátem Evropské komise. Tento přístup se však zatím na přidružené země nevztahuje. Právně 
závazným dokumentem je proto pouze text směrnice zveřejněný v Úředním věstníku Evropské unie 
(Official Journal of the European Union)(*). 

Překlady zde poskytujeme v synchronní formě spolu s anglickou verzí. Protože však, jak již bylo 
uvedeno, byl překlad připravován na základě tří jazykových zdrojů, a takto hledán optimální význam 
a překlad, může se někdy jevit srovnání české verze s anglickou mutací nepřesné. Vaše připomínky 
k překladu, zejména k české odborné terminologii, budou vítány a předáme je expertům, kteří překlad 
zpracovali. 

Texty jsou uvedeny v nekompilované formě a zůstává tedy jejich členění na „základní“ rozhodnutí 
a na jednotlivé akty změnové tak, jak byly postupně zveřejňovány v Úředním věstníku Evropské unie. 
Zvolený způsob nám umožňuje jednodušší aktualizaci a doplňování souboru při vydání dalších 
změnových aktů. 

Upozorňujeme na to, že dřívější překlady některých rozhodnutí nezobrazují další vývoj právnické 
i odborné terminologie. 
 
 

Rozhodnutí Komise Použitý překlad: revidovaný překlad, ÚNMZ - CTP, ze dne 
95/467/ES 4. 12. 2000 
96/577/ES 4. 12. 2000 
96/578/ES 4. 12. 2000 
96/579/ES 4. 12. 2000 
96/580/ES 4. 12. 2000 
96/581/ES 4. 12. 2000 
96/582/ES 4. 12. 2000 
97/161/ES 4. 12. 2000 
97/176/ES 4. 12. 2000 
97/177/ES 4. 12. 2000 
97/462/ES 4. 12. 2000 
97/463/ES 4. 12. 2000 

                                                 
(*) Pozn.: Od 1. 2. 2003 byl původní název věstníku „Úřední věstník Evropských společenství“ - „Official 

Journal of the European Communities“  změněn na  „Úřední věstník Evropské unie“ - „Official Journal of the 
European Union“.  
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97/464/ES 4. 12. 2000 
97/555/ES 4. 12. 2000 
97/556/ES 4. 12. 2000 
97/597/ES 4. 12. 2000 
97/638/ES 4. 12. 2000 
97/740/ES 4. 12. 2000 
97/808/ES 4. 12. 2000 
98/143/ES 4. 12. 2000 
98/213/ES 4. 12. 2000 
98/214/ES 4. 12. 2000 
98/279/ES 4. 12. 2000 
98/436/ES 4. 12. 2000 
98/437/ES (+ oprava) 4. 12. 2000 
98/456/ES 4. 12. 2000 
98/598/ES 4. 12. 2000 
98/599/ES 4. 12. 2000 
98/600/ES 4. 12. 2000 
98/601/ES 4. 12. 2000 
1999/89/ES 4. 12. 2000 
1999/90/ES 4. 12. 2000 
1999/91/ES 4. 12. 2000 
1999/92/ES 4. 12. 2000 
1999/93/ES 4. 12. 2000 
1999/94/ES 4. 12. 2000 
1999/453/ES 4. 12. 2000 
1999/454/ES 4. 12. 2000 
1999/455/ES 4. 12. 2000 
1999/469/ES 4. 12. 2000 
1999/470/ES 4. 12. 2000 
1999/471/ES 4. 12. 2000 
1999/472/ES 4. 12. 2000 
2000/245/ES 3. 7. 2002 
2000/273/ES 3. 7. 2002 
2000/447/ES 3. 7. 2002 
2000/606/ES 9. 10. 2002, CTP + KRC 21. 7. 2003 
2001/19/ES 2. 7. 2002 
2001/308/ES 2. 7. 2002 
2001/596/ES 28. 6. 2002 
2002/359/ES 12. 2. 2003 
2002/592/ES 3. 6. 2003 



Kapitola 3 - Postupy prokazování shody jednotlivých skupin stavebních výrobků 

155 

2003/639/ES 26. 11. 2003 
2003/640/ES 26. 11. 2003 
2003/655/ES 26. 11. 2003 
2003/656/ES 26. 11. 2003 
2003/722/ES 27. 11. 2003 
2003/728/ES 27. 11. 2003 

 

 


