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163
Â DY
Ï IÂ Z E N IÂ VL A
NA R
ze dne 6. brÏezna 2002,
kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na vybraneÂ stavebnõÂ vyÂrobky
VlaÂda narÏizuje podle § 22 zaÂkona cÏ. 22/1997 Sb.,
o technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂrobky a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 71/2000
Sb., (daÂle jen ¹zaÂkonª) k provedenõÂ § 11a, 12 a 13 zaÂkona:
ZaÂkladnõÂ ustanovenõÂ
§1
a)

b)

c)

d)

e)

f)

(1) Pro uÂcÏely tohoto narÏõÂzenõÂ se rozumõÂ:
stavebnõÂm vyÂrobkem kazÏdyÂ vyÂrobek urcÏenyÂ vyÂrobcem nebo dovozcem pro trvaleÂ zabudovaÂnõÂ
do staveb, pokud jeho vlastnosti mohou ovlivnit
alesponÏ jeden ze zaÂkladnõÂch pozÏadavkuÊ na stavby
uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto narÏõÂzenõÂ, (daÂle
jen ¹vyÂrobekª), kdy trvalyÂm zabudovaÂnõÂm vyÂrobku do stavby je takoveÂ zabudovaÂnõÂ, prÏi ktereÂm se
vyjmutõÂm nebo vyÂmeÏnou vyÂrobku trvale meÏnõÂ
vlastnosti stavby, prÏicÏemzÏ vyjmutõÂ nebo vyÂmeÏna
vyÂrobku jsou stavebnõÂmi nebo montaÂzÏnõÂmi cÏinnostmi,
urcÏenyÂm pouzÏitõÂm vyÂrobku pouzÏitõÂ urcÏeneÂ vyÂrobcem nebo dovozcem, ktereÂ se vztahuje k uÂloze,
kterou maÂ vyÂrobek prÏi plneÏnõÂ zaÂkladnõÂch pozÏadavkuÊ na stavby uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 1 k tomuto
narÏõÂzenõÂ,
stavebnõÂ cÏinnostõÂ stavebnõÂ nebo montaÂzÏnõÂ cÏinnost,
jejõÂmzÏ uÂcÏelem je realizace stavby, jejõÂ zmeÏna, poprÏõÂpadeÏ udrzÏovacõÂ praÂce, ktereÂ mohou ovlivnit
vlastnosti stavby,
systeÂmem rÏõÂzenõÂ vyÂroby staÂleÂ vnitrÏnõÂ rÏõÂzenõÂ vyÂroby provaÂdeÏneÂ vyÂrobcem v mõÂsteÏ vyÂroby, v jehozÏ
raÂmci musõÂ byÂt vsÏechny uÂdaje, pozÏadavky a opatrÏenõÂ systematicky dokumentovaÂny formou põÂsemnyÂch postupuÊ a instrukcõÂ; dokumentace musõÂ
zajistit jednoznacÏneÂ vymezenõÂ zabezpecÏenõÂ vyÂroby v daneÂ oblasti a umozÏnit dosazÏenõÂ a udrzÏenõÂ
pozÏadovanyÂch vlastnostõÂ vyÂrobkuÊ a uÂcÏinnosti proveÏrÏovaneÂho systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby, v neÏmzÏ je prÏõÂslusÏnyÂ vyÂrobek zhotovovaÂn,
kontrolou vyÂrobkuÊ prÏi dovozu dovozcem dokumentovanyÂ systeÂm nakupovaÂnõÂ, prÏejõÂmky, manipulace, skladovaÂnõÂ a dodaÂvaÂnõÂ vyÂrobkuÊ vcÏetneÏ vedenõÂ prÏõÂslusÏnyÂch zaÂznamuÊ,
kusovou vyÂrobou zpuÊsob vyÂroby, prÏi ktereÂm je
vyraÂbeÏn vyÂrobek na zaÂkladeÏ smluvnõÂho vztahu

1

) ObcÏanskyÂ zaÂkonõÂk.

pro konkreÂtnõÂho zaÂkaznõÂka, jednoraÂzoveÏ urcÏenyÂ
pro pouzÏitõÂ vymezeneÂ individuaÂlnõÂm pozÏadavkem
tohoto zaÂkaznõÂka. JednaÂ se zejmeÂna o rÏemeslnou
vyÂrobu vyÂrobkuÊ, u ktereÂ se neprÏedpoklaÂdaÂ opakovaÂnõÂ vyÂroby typoveÏ stejneÂho vyÂrobku zalozÏeneÂ na
pruÊmyslovyÂch vyÂrobnõÂch metodaÂch.
(2) StanovenyÂmi vyÂrobky podle § 12 odst. 1
põÂsm. a) zaÂkona jsou stavebnõÂ vyÂrobky uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ.
(3) Toto narÏõÂzenõÂ se nevztahuje na vyÂrobky, jejichzÏ posuzovaÂnõÂ shody je stanoveno zvlaÂsÏtnõÂm praÂvnõÂm prÏedpisem jinak.
§2
(1) Pokud jsou zaÂkladnõÂ pozÏadavky konkretizoÂ rÏad pro
vaÂny cÏeskyÂmi technickyÂmi normami, ktereÂ U
technickou normalizaci, metrologii a staÂtnõÂ zkusÏebnictvõÂ urcÏõÂ k tomuto narÏõÂzenõÂ podle § 4a odst. 2 zaÂkona
(daÂle jen ¹urcÏeneÂ normyª) a vlastnosti vyÂrobku jsou
s teÏmito normami v souladu, maÂ se za to, zÏe jsou zaÂkladnõÂ pozÏadavky splneÏny.
(2) V prÏõÂpadeÏ, zÏe vyÂrobce nebo dovozce hodlaÂ
uveÂst na trh vyÂrobek, jehozÏ vlastnosti nejsou v souladu
s urcÏenyÂmi normami nebo pokud takoveÂ normy nebo
technickeÂ prÏedpisy nekonkretizujõÂ z hlediska urcÏeneÂho
pouzÏitõÂ vyÂrobku ve stavbeÏ zaÂkladnõÂ pozÏadavky, ktereÂ se
na daneÂ vyÂrobky vztahujõÂ, zajistõÂ vyÂrobce nebo dovozce technickaÂ zjisÏteÏnõÂ vlastnostõÂ vyÂrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na zaÂkladeÏ teÏchto technickyÂch zjisÏteÏnõÂ vydaÂvaÂ autorizovanaÂ osoba vyÂrobci, dovozci nebo sdruzÏenõÂ1) vyÂrobcuÊ nebo dovozcuÊ stavebnõÂ
technickeÂ osveÏdcÏenõÂ, kteryÂm osveÏdcÏuje vhodnost technickyÂch vlastnostõÂ vyÂrobkuÊ ve vztahu k zaÂkladnõÂm pozÏadavkuÊm na stavby podle toho, jakou uÂlohu majõÂ vyÂrobky ve stavbeÏ plnit.
(3) VyÂrobce nebo dovozce provaÂdõÂ nebo zajisÏt'uje
u vyÂrobkuÊ posuzovaÂnõÂ shody jejich vlastnostõÂ se zaÂkladnõÂmi pozÏadavky (daÂle jen ¹posuzovaÂnõÂ shodyª)
postupem posouzenõÂ shody vyznacÏenyÂm u jednotlivyÂch
vyÂrobkuÊ v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ.
§3
StavebnõÂ technickeÂ osveÏdcÏenõÂ
(1) Pro technickaÂ zjisÏteÏnõÂ vlastnostõÂ vyÂrobku auto-
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rizovanou osobou, provaÂdeÏnaÂ v prÏõÂpadech uvedenyÂch
v § 2 odst. 2, vyÂrobce nebo dovozce prÏedklaÂdaÂ autorizovaneÂ osobeÏ potrÏebneÂ podklady, poprÏõÂpadeÏ vzorky
vyÂrobku nebo i vyÂsledky prÏedchozõÂch oveÏrÏovacõÂch
zkousÏek a hodnocenõÂ vzorkuÊ. VyÂrobce nebo dovozce
soucÏasneÏ prÏedklaÂdaÂ i põÂsemneÂ prohlaÂsÏenõÂ, zÏe provedenõÂ
technickyÂch zjisÏteÏnõÂ vlastnostõÂ vyÂrobku nezadal jineÂ
autorizovaneÂ osobeÏ.
(2) AutorizovanaÂ osoba provede
a) posouzenõÂ podkladuÊ prÏedlozÏenyÂch vyÂrobcem
nebo dovozcem, zejmeÂna pro identifikaci vyÂrobku
a pro urcÏenõÂ jeho vlastnostõÂ,
b) vymezenõÂ technickyÂch vlastnostõÂ vyÂrobku, ktereÂ
souvisejõÂ se zaÂkladnõÂmi pozÏadavky a vymezenõÂ jejich uÂrovnõÂ vzhledem k urcÏeneÂmu pouzÏitõÂ vyÂrobku
ve stavbeÏ, a to z hlediska jinyÂch technickyÂch prÏedpisuÊ,2) cÏeskyÂch technickyÂch norem, poprÏõÂpadeÏ na
zaÂkladeÏ veÏdeckyÂch a technickyÂch poznatkuÊ a poznatkuÊ z praxe,
c) oveÏrÏovacõÂ zkousÏky vzorkuÊ vyÂrobku a jejich vyhodnocenõÂ, pokud je to pro vymezenõÂ technickyÂch
vlastnostõÂ vyÂrobku a jejich uÂrovnõÂ nezbytneÂ.
(3) AutorizovanaÂ osoba na zaÂkladeÏ uvedenyÂch
technickyÂch zjisÏteÏnõÂ, poprÏõÂpadeÏ zkousÏek vydaÂ stavebnõÂ
technickeÂ osveÏdcÏenõÂ s omezenou dobou platnosti. Tuto
dobu muÊzÏe prodlouzÏit.
(4) StavebnõÂ technickeÂ osveÏdcÏenõÂ obsahuje
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje o vyÂrobci, dovozci nebo sdruzÏenõÂ vyÂrobcuÊ nebo dovozcuÊ (jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ,
trvalyÂ pobyt, mõÂsto podnikaÂnõÂ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
fyzickeÂ osoby nebo naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo praÂvnickeÂ osoby),
b) identifikaci a popis vyÂrobku,
c) vymezenõÂ zpuÊsobu pouzÏitõÂ vyÂrobku ve stavbeÏ
vcÏetneÏ jeho prÏõÂpadneÂho omezenõÂ,
d) prÏehled podkladuÊ prÏedlozÏenyÂch vyÂrobcem nebo
dovozcem,
e) prÏehled pouzÏityÂch technickyÂch prÏedpisuÊ a technickyÂch norem, poprÏõÂpadeÏ pramenuÊ pouzÏityÂch veÏdeckyÂch a technickyÂch poznatkuÊ a daÂle uÂdaje o poznatcõÂch z praxe, pokud byly pouzÏity,
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f) uÂdaje o technickyÂch vlastnostech vyÂrobku, jejich
uÂrovnõÂch a o zpuÊsobech jejich zjisÏteÏnõÂ,
g) uprÏesnÏujõÂcõÂ pozÏadavky na posuzovaÂnõÂ vyÂrobkuÊ
a na posuzovaÂnõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby,
h) uÂdaje o dobeÏ platnosti stavebnõÂho technickeÂho
osveÏdcÏenõÂ.
§4
TechnickaÂ dokumentace
(1) VyÂrobce nebo dovozce porÏizuje pro posouzenõÂ shody technickou dokumentaci.
(2) TechnickaÂ dokumentace musõÂ byÂt porÏõÂzena
v takoveÂm rozsahu, aby umozÏnÏovala posuzovaÂnõÂ
shody vyÂrobku s technickyÂmi pozÏadavky obsazÏenyÂmi
v urcÏenyÂch normaÂch nebo v technickyÂch prÏedpisech
nebo ve stavebnõÂm technickeÂm osveÏdcÏenõÂ.
(3) TechnickaÂ dokumentace s prÏihleÂdnutõÂm k charakteru vyÂrobku obsahuje
a) podrobnyÂ popis vyÂrobku a vymezenõÂ zpuÊsobu
jeho pouzÏitõÂ ve stavbeÏ,
b) u dovaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ identifikacÏnõÂ uÂdaje o jejich
vyÂrobci,
c) odkaz na urcÏeneÂ normy, na technickeÂ prÏedpisy
nebo na stavebnõÂ technickeÂ osveÏdcÏenõÂ, ktereÂ budou
vyuzÏity pro posuzovaÂnõÂ shody prÏed uvedenõÂm vyÂrobku na trh,
d) projektoveÂ a vyÂrobnõÂ vyÂkresy vyÂrobku, poprÏõÂpadeÏ
jinou dokumentaci konkretizujõÂcõÂ vlastnosti vyÂrobku vzhledem k jeho pouzÏitõÂ, technologickyÂ postup pro jeho vyÂrobu a pro pouzÏitõÂ ve stavbeÏ,
uÂdaje o technickyÂch vlastnostech vyÂrobku vztahujõÂcõÂ se k zaÂkladnõÂm pozÏadavkuÊm,
e) popisy a vysveÏtlenõÂ nezbytneÂ ke srozumitelnosti
vyÂkresuÊ a funkce vyÂrobku, naÂvody k pouzÏitõÂ ve
stavbeÏ a prÏõÂpadnaÂ upozorneÏnõÂ; upozorneÏnõÂ na nebezpecÏõÂ nebo omezenõÂ pouzÏitelnosti a naÂvody
k bezpecÏneÂmu pouzÏitõÂ musõÂ byÂt v cÏeskeÂm jazyce,
f) vyÂsledky naÂvrhovyÂch a konstrukcÏnõÂch vyÂpocÏtuÊ
a vyÂsledky prÏõÂpadneÏ provedenyÂch zkousÏek,
g) zkusÏebnõÂ protokoly, poprÏõÂpadeÏ certifikaÂty, pokud

) NaprÏõÂklad § 47 zaÂkona cÏ. 50/1976 Sb., o uÂzemnõÂm plaÂnovaÂnõÂ a stavebnõÂm rÏaÂdu (stavebnõÂ zaÂkon), ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch
prÏedpisuÊ, vyhlaÂsÏka cÏ. 137/1998 Sb., o obecnyÂch technickyÂch pozÏadavcõÂch na vyÂstavbu, vyhlaÂsÏka cÏ. 369/2001 Sb., o obecnyÂch
technickyÂch pozÏadavcõÂch zabezpecÏujõÂcõÂch uzÏõÂvaÂnõÂ staveb osobami s omezenou schopnostõÂ pohybu a orientace, zaÂkon
cÏ. 100/2001 Sb., o posuzovaÂnõÂ vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ (zaÂkon o posuzovaÂnõÂ
vlivuÊ na zÏivotnõÂ prostrÏedõÂ), zaÂkon cÏ. 157/1998 Sb., o chemickyÂch laÂtkaÂch a chemickyÂch prÏõÂpravcõÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch
dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, zaÂkon cÏ. 18/1997 Sb., o mõÂroveÂm vyuzÏõÂvaÂnõÂ jaderneÂ energie a ionizujõÂcõÂho zaÂrÏenõÂ (atomovyÂ zaÂkon)
a o zmeÏneÏ a doplneÏnõÂ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ, ve zneÏnõÂ pozdeÏjsÏõÂch prÏedpisuÊ, zaÂkon cÏ. 258/2000 Sb., o ochraneÏ verÏejneÂho zdravõÂ
a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch souvisejõÂcõÂch zaÂkonuÊ, narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 502/2000 Sb., o ochraneÏ zdravõÂ prÏed neprÏõÂznivyÂmi uÂcÏinky
hluku a vibracõÂ, zaÂkon cÏ. 185/2001 Sb., o odpadech a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch dalsÏõÂch zaÂkonuÊ, vyhlaÂsÏka cÏ. 383/2001 Sb.,
o podrobnostech naklaÂdaÂnõÂ s odpady, vyhlaÂsÏka cÏ. 376/2001 Sb., o hodnocenõÂ nebezpecÏnyÂch vlastnostõÂ odpaduÊ, zaÂkon
cÏ. 254/2001 Sb., o vodaÂch a o zmeÏneÏ neÏkteryÂch zaÂkonuÊ (vodnõÂ zaÂkon), zaÂkon cÏ. 309/1991 Sb., o ochraneÏ ovzdusÏõÂ prÏed
znecÏisÏt'ujõÂcõÂmi laÂtkami (zaÂkon o ovzdusÏõÂ).

byly podle § 5 azÏ 9 prÏed posuzovaÂnõÂm shody vydaÂny.
P os t u p y p o s u z o v aÂ n õÂ sh ody
§5
Certifikace
(1) VyÂrobce nebo dovozce poskytne autorizovaneÂ
osobeÏ pro certifikaci vyÂrobku
a) sveÂ identifikacÏnõÂ uÂdaje (jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ, trvalyÂ
pobyt, mõÂsto podnikaÂnõÂ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo fyzickeÂ osoby nebo naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo praÂvnickeÂ osoby),
u dovaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ teÂzÏ uÂdaj o vyÂrobci a mõÂstu
vyÂroby,
b) technickou dokumentaci podle § 4,
c) vzorky vyÂrobku,
d) popis systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby, poprÏõÂpadeÏ u dovaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ popis zpuÊsobu kontroly vyÂrobkuÊ
dovozcem.
(2) AutorizovanaÂ osoba provede certifikaci vyÂrobku tak, zÏe
a) prÏezkoumaÂ podklady prÏedlozÏeneÂ vyÂrobcem nebo
dovozcem a posoudõÂ, zda odpovõÂdajõÂ pozÏadavkuÊm
tohoto narÏõÂzenõÂ,
b) zkousÏõÂ vzorek nebo vzorky vyÂrobku poskytnuteÂ
vyÂrobcem nebo dovozcem na zaÂkladeÏ vyÂbeÏru,
kteryÂ provedla, a oveÏrÏõÂ, zda vyÂrobek odpovõÂdaÂ
urcÏenyÂm normaÂm, technickyÂm prÏedpisuÊm nebo
stavebnõÂmu technickeÂmu osveÏdcÏenõÂ, ktereÂ souvisejõÂ se zaÂkladnõÂmi pozÏadavky,
c) provede posouzenõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby, zda odpovõÂdaÂ prÏõÂslusÏneÂ technickeÂ dokumentaci podle odstavce 1 põÂsm. d) a zda systeÂm rÏõÂzenõÂ vyÂroby zabezpecÏuje, aby vyÂrobky uvaÂdeÏneÂ na trh odpovõÂdaly technickeÂ dokumentaci podle § 4 odst. 3; pokud u dovaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ dovozce nezajistõÂ
posouzenõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby u zahranicÏnõÂho
vyÂrobce autorizovanou osobou, je prÏedmeÏtem posouzenõÂ zpuÊsob kontroly vyÂrobkuÊ dovozcem.
(3) Pokud vzorek odpovõÂdaÂ urcÏenyÂm normaÂm,
technickyÂm prÏedpisuÊm nebo stavebnõÂmu technickeÂmu
osveÏdcÏenõÂ, ktereÂ souvisejõÂ se zaÂkladnõÂmi pozÏadavky
a vyÂrobcem je zajisÏteÏno rÏaÂdneÂ fungovaÂnõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby, poprÏõÂpadeÏ u dovaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ je dovozcem zajisÏteÏna rÏaÂdnaÂ kontrola vyÂrobkuÊ, vystavõÂ autorizovanaÂ osoba certifikaÂt vyÂrobku a prÏedaÂ ho vyÂrobci
nebo dovozci. Tento certifikaÂt obsahuje zaÂveÏry zjisÏt'ovaÂnõÂ, oveÏrÏovaÂnõÂ a vyÂsledkuÊ zkousÏek, popis a poprÏõÂpadeÏ
zobrazenõÂ certifikovaneÂho vyÂrobku nezbytneÂ pro jeho
identifikaci.

) CÏSN EN ISO 9001/2001.
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(4) AutorizovanaÂ osoba provaÂdõÂ nejmeÂneÏ jedenkraÂt za 12 meÏsõÂcuÊ pravidelnyÂ dohled nad rÏaÂdnyÂm fungovaÂnõÂm systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby u vyÂrobce nebo nad
rÏaÂdnyÂm fungovaÂnõÂm kontroly vyÂrobkuÊ u dovozce
a kontrolu dodrzÏenõÂ stanovenyÂch pozÏadavkuÊ u vyÂrobkuÊ. O vyhodnocenõÂ dohledu, poprÏõÂpadeÏ kontroly
dodrzÏenõÂ stanovenyÂch pozÏadavkuÊ vydaÂ autorizovanaÂ
osoba zpraÂvu, kterou prÏedaÂ vyÂrobci nebo dovozci.
§6
PosouzenõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby
(1) VyÂrobce nebo dovozce pro posouzenõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby
a) provede nebo nechaÂ proveÂst zkousÏky vzorku vyÂrobku a posoudõÂ, zda typ vyÂrobku odpovõÂdaÂ urcÏenyÂm normaÂm, technickyÂm prÏedpisuÊm nebo stavebnõÂmu technickeÂmu osveÏdcÏenõÂ; o vyÂsledcõÂch
zkousÏek a jejich posouzenõÂ vystavuje doklad,
b) zajistõÂ technickou dokumentaci podle § 4,
c) zajisÏt'uje takovyÂ systeÂm rÏõÂzenõÂ vyÂroby, aby vsÏechny vyÂrobky, ktereÂ uvaÂdõÂ na trh, odpovõÂdaly technickeÂ dokumentaci podle § 4 odst. 3,
d) zajistõÂ u autorizovaneÂ osoby posouzenõÂ jõÂm provozovaneÂho systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby podle odstavce 2; k tomu jõÂ prÏedaÂ potrÏebneÂ podklady.
(2) AutorizovanaÂ osoba
a) provede posouzenõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby, zda odpovõÂdaÂ prÏõÂslusÏneÂ technickeÂ dokumentaci podle § 5
odst. 1 põÂsm. d) a zda systeÂm rÏõÂzenõÂ vyÂroby zabezpecÏuje, aby vyÂrobky uvaÂdeÏneÂ na trh odpovõÂdaly
technickeÂ dokumentaci podle § 4 odst. 3; tyto pozÏadavky se povazÏujõÂ za splneÏneÂ, pokud je prÏi vyÂrobeÏ uplatnÏovaÂna cÏeskaÂ technickaÂ norma pro modely zabezpecÏovaÂnõÂ jakosti,3)
b) pokud systeÂm rÏõÂzenõÂ vyÂroby zabezpecÏuje, zÏe vyÂrobky uvaÂdeÏneÂ na trh odpovõÂdajõÂ technickeÂ dokumentaci podle § 4 odst. 3, vydaÂ o tom certifikaÂt,
c) provaÂdõÂ minimaÂlneÏ jedenkraÂt za 12 meÏsõÂcuÊ pravidelnyÂ dohled nad rÏaÂdnyÂm fungovaÂnõÂm systeÂmu
rÏõÂzenõÂ vyÂroby; o vyhodnocenõÂ dohledu vydaÂ autorizovanaÂ osoba zpraÂvu, kterou prÏedaÂ vyÂrobci nebo
dovozci.
(3) V prÏõÂpadeÏ, zÏe vyÂrobce nebo dovozce neprokaÂzÏe vsÏechny skutecÏnosti podle odstavce 1 nebo nenõÂ mozÏneÂ splnit uÂkoly autorizovaneÂ osoby podle odstavce 2,
provaÂdõÂ se posouzenõÂ shody postupem podle § 5.
§7
OveÏrÏenõÂ shody
(1) VyÂrobce nebo dovozce pro oveÏrÏenõÂ shody vyÂrobkuÊ
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a) zajistõÂ provedenõÂ zkousÏky vzorku vyÂrobku a posouzenõÂ shody typu vyÂrobku s urcÏenyÂmi normami, technickyÂmi prÏedpisy nebo se stavebnõÂm
technickyÂm osveÏdcÏenõÂm autorizovanou osobou,
b) zajistõÂ technickou dokumentaci podle § 4,
c) zajisÏt'uje takovyÂ systeÂm rÏõÂzenõÂ vyÂroby nebo kontroly vyÂrobkuÊ prÏi dovozu, aby vsÏechny vyÂrobky,
ktereÂ uvaÂdõÂ na trh, odpovõÂdaly technickeÂ dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovõÂdajõÂcõÂ
mõÂrÏe zabezpecÏuje kontrolu dovaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ.
(2) AutorizovanaÂ osoba provede zkousÏky vzorku
vyÂrobku a posoudõÂ, zda typ vyÂrobku odpovõÂdaÂ urcÏenyÂm normaÂm, technickyÂm prÏedpisuÊm nebo stavebnõÂmu technickeÂmu osveÏdcÏenõÂ. O vyÂsledcõÂch zkousÏek
a jejich posouzenõÂ vystavõÂ protokol s uvedenõÂm doby
platnosti.
§8
PosouzenõÂ shody vyÂrobcem
(1) VyÂrobce nebo dovozce pro posouzenõÂ shody
vyÂrobkuÊ
a) provede nebo nechaÂ proveÂst zkousÏky vzorku vyÂrobku a posoudõÂ, zda typ vyÂrobku odpovõÂdaÂ urcÏenyÂm normaÂm, technickyÂm prÏedpisuÊm nebo stavebnõÂmu technickeÂmu osveÏdcÏenõÂ; o vyÂsledcõÂch
zkousÏek a jejich posouzenõÂ porÏizuje doklad,
b) zajistõÂ technickou dokumentaci podle § 4,
c) zajisÏt'uje takovyÂ systeÂm rÏõÂzenõÂ vyÂroby nebo kontroly vyÂrobkuÊ prÏi dovozu, aby vsÏechny vyÂrobky,
ktereÂ uvaÂdõÂ na trh, odpovõÂdaly technickeÂ dokumentaci podle § 4 odst. 3; dovozce v odpovõÂdajõÂcõÂ
mõÂrÏe zabezpecÏuje kontrolu dovaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ.
(2) V prÏõÂpadeÏ, zÏe dovozce nezajistõÂ splneÏnõÂ vsÏech
ustanovenõÂ odstavce 1, provaÂdõÂ se oveÏrÏenõÂ shody podle
§ 7.
§9
PosouzenõÂ shody prÏi kusoveÂ vyÂrobeÏ
VyÂrobce muÊzÏe pro posouzenõÂ shody vyÂrobkuÊ vyraÂbeÏnyÂch kusoveÏ namõÂsto postupuÊ posuzovaÂnõÂ shody
uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ zajistit
posouzenõÂ shody, pokud urcÏeneÂ normy nebo stavebnõÂ
technickeÂ osveÏdcÏenõÂ nestanovõÂ jinak, naÂsledujõÂcõÂm postupem:
a) u vyÂrobkuÊ uvaÂdeÏnyÂch na trh v souladu s urcÏenyÂmi
normami posoudõÂ, zda vyÂrobek odpovõÂdaÂ teÏmto
normaÂm vzhledem k jeho urcÏeneÂmu pouzÏitõÂ ve
stavbeÏ, a porÏõÂdõÂ doklad o tomto posouzenõÂ,
b) u vyÂrobkuÊ, jejichzÏ vlastnosti nejsou v souladu
s urcÏenyÂmi normami, nebo pokud takoveÂ normy
nebo technickeÂ prÏedpisy nekonkretizujõÂ z hlediska
urcÏeneÂho pouzÏitõÂ vyÂrobku ve stavbeÏ zaÂkladnõÂ pozÏadavky, zajistõÂ u autorizovaneÂ osoby posouzenõÂ
technickeÂ dokumentace z hlediska urcÏeneÂho pou-
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zÏitõÂ vyÂrobku. AutorizovanaÂ osoba vydaÂ na zaÂkladeÏ
posouzenõÂ technickeÂ dokumentace stavebnõÂ technickeÂ osveÏdcÏenõÂ podle § 3 upraveneÂ pro kusovou
vyÂrobu tak, aby posouzenõÂ shody podle tohoto
stavebnõÂho technickeÂho osveÏdcÏenõÂ zahrnovalo
pouze takoveÂ provedenõÂ vyÂrobku, ktereÂ dovolõÂ
jeho urcÏeneÂ pouzÏitõÂ prÏi vzniku minimaÂlneÏ prÏijatelneÂho rizika ve vztahu k urcÏeneÂmu pouzÏitõÂ vyÂrobku. VyÂrobce naÂsledneÏ posoudõÂ, zda vlastnosti
vyraÂbeÏneÂho vyÂrobku odpovõÂdajõÂ vlastnostem uvedenyÂm ve stavebnõÂm technickeÂm osveÏdcÏenõÂ.
§ 10
Postupem posouzenõÂ shody podle § 5 lze na zÏaÂdost vyÂrobce nebo dovozce nahradit postupy posouzenõÂ shody podle § 6 azÏ 8.
§ 11
PouzÏitõÂ harmonizovanyÂch cÏeskyÂch
technickyÂch norem
NenõÂ-li daÂle stanoveno jinak, lze pro uÂcÏely tohoto
narÏõÂzenõÂ prÏi posuzovaÂnõÂ shody pouzÏõÂt teÂzÏ harmonizovaneÂ cÏeskeÂ technickeÂ normy (§ 4a zaÂkona), jestlizÏe byly
oznaÂmeny UÂrÏadem pro technickou normalizaci, metrologii a staÂtnõÂ zkusÏebnictvõÂ jako harmonizovaneÂ k tomuto narÏõÂzenõÂ ve VeÏstnõÂku UÂrÏadu; pokud vsÏak ustanovenõÂ harmonizovaneÂ cÏeskeÂ technickeÂ normy stanovõÂ
konkreÂtnõÂ postup posuzovaÂnõÂ shody, takoveÂ ustanovenõÂ
se nepouzÏije a postupuje se podle prÏõÂlohy cÏ. 2 k tomuto
narÏõÂzenõÂ.
§ 12
Doklady o pouzÏiteÂm zpuÊsobu posouzenõÂ shody
podle § 13 odst. 8 zaÂkona jsou technickaÂ dokumentace
a dokumenty vypracovaneÂ prÏi posuzovaÂnõÂ shody.
§ 13
ProhlaÂsÏenõÂ o shodeÏ
(1) ProhlaÂsÏenõÂ o shodeÏ vypracovaÂvaÂ vyÂrobce nebo
dovozce v cÏeskeÂm jazyce a obsahuje tyto nalezÏitosti:
a) identifikacÏnõÂ uÂdaje o vyÂrobci nebo dovozci, kteryÂ
prohlaÂsÏenõÂ o shodeÏ vydaÂvaÂ, (jmeÂno a prÏõÂjmenõÂ,
trvalyÂ pobyt, mõÂsto podnikaÂnõÂ a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo
fyzickeÂ osoby nebo naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ
firmu, sõÂdlo a identifikacÏnõÂ cÏõÂslo praÂvnickeÂ osoby),
b) identifikacÏnõÂ uÂdaje o vyÂrobku (naprÏõÂklad naÂzev,
typ, znacÏka, popis provedenõÂ), u dovaÂzÏenyÂch vyÂrobkuÊ teÂzÏ jmeÂno a adresu vyÂrobce a mõÂsto vyÂroby,
c) popis a urcÏenõÂ vyÂrobku (vyÂrobcem, poprÏõÂpadeÏ dovozcem urcÏenyÂ uÂcÏel pouzÏitõÂ ve stavbeÏ),
d) uÂdaj o pouzÏiteÂm zpuÊsobu posouzenõÂ shody; identifikacÏnõÂ uÂdaje dokladuÊ o zkousÏkaÂch a posouzenõÂ
shody,
e) odkaz na urcÏeneÂ normy, technickeÂ prÏedpisy nebo
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stavebnõÂ technickeÂ osveÏdcÏenõÂ, ktereÂ byly pouzÏity
prÏi posouzenõÂ shody,
f) uÂdaje o autorizovaneÂ osobeÏ, pokud vydala stavebnõÂ technickeÂ osveÏdcÏenõÂ nebo se podõÂlela na posuzovaÂnõÂ shody, uÂdaje o teÂto osobeÏ (naÂzev, poprÏõÂpadeÏ obchodnõÂ firmu, sõÂdlo, identifikacÏnõÂ cÏõÂslo autorizovaneÂ osoby) a evidencÏnõÂ cÏõÂslo a datum vydaÂnõÂ jejõÂho naÂlezu (stavebnõÂho technickeÂho
osveÏdcÏenõÂ, zkusÏebnõÂho protokolu, zpraÂvy, poprÏõÂpadeÏ certifikaÂtu) o prÏedmeÏtneÂm vyÂrobku nebo
o posouzenõÂ systeÂmu rÏõÂzenõÂ vyÂroby,
g) potvrzenõÂ vyÂrobce nebo dovozce o tom, zÏe vlastnosti vyÂrobku splnÏujõÂ zaÂkladnõÂ pozÏadavky podle
tohoto narÏõÂzenõÂ, poprÏõÂpadeÏ pozÏadavky jinyÂch
technickyÂch prÏedpisuÊ, zÏe vyÂrobek je za podmõÂnek
obvykleÂho, poprÏõÂpadeÏ vyÂrobcem nebo dovozcem
urcÏeneÂho pouzÏitõÂ bezpecÏnyÂ a zÏe prÏijal opatrÏenõÂ,
kteryÂmi zabezpecÏuje shodu vsÏech vyÂrobkuÊ uvaÂdeÏnyÂch na trh s technickou dokumentacõÂ a se zaÂkladnõÂmi pozÏadavky,
h) datum a mõÂsto vydaÂnõÂ prohlaÂsÏenõÂ o shodeÏ; jmeÂno
a funkce odpoveÏdneÂ osoby vyÂrobce nebo dovozce
a jejõÂ podpis.
(2) Dojde-li ke zmeÏneÏ skutecÏnostõÂ, za kteryÂch
bylo vydaÂno prohlaÂsÏenõÂ o shodeÏ na vyÂrobek, kteryÂ
maÂ byÂt i po teÂto zmeÏneÏ nadaÂle uvaÂdeÏn na trh, a pokud
tyto zmeÏny mohou ovlivnit vlastnosti vyÂrobku z hledisek zaÂkladnõÂch pozÏadavkuÊ, vyÂrobce nebo dovozce
vydaÂ noveÂ prohlaÂsÏenõÂ o shodeÏ. JineÂ zmeÏny skutecÏnostõÂ,
za kteryÂch bylo vydaÂno prohlaÂsÏenõÂ o shodeÏ, se uvaÂdõÂ
v doplnÏku k prohlaÂsÏenõÂ o shodeÏ.

vlaÂdy cÏ. 178/1997 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na stavebnõÂ vyÂrobky, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy
cÏ. 81/1999 Sb., se povazÏuje za posouzenõÂ shody podle
tohoto narÏõÂzenõÂ, pokud nedosÏlo ke zmeÏneÏ skutecÏnostõÂ,
za kteryÂch bylo posouzenõÂ shody provedeno, zejmeÂna
ke zmeÏneÏ vlastnostõÂ vyÂrobku nebo pro neÏj stanovenyÂch
technickyÂch pozÏadavkuÊ nebo postupu posuzovaÂnõÂ
shody.
(4) Dokumenty vydaneÂ podle narÏõÂzenõÂ vlaÂdy
cÏ. 178/1997 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na stavebnõÂ vyÂrobky, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy
cÏ. 81/1999 Sb., lze vyuzÏõÂt jako podklady pro posouzenõÂ
shody podle tohoto narÏõÂzenõÂ. Pokud jsou tyto dokumenty cÏasoveÏ omezeny, platõÂ po dobu v nich uvedenou,
jestlizÏe v teÂ dobeÏ nedosÏlo ke zmeÏneÏ skutecÏnostõÂ, za
kteryÂch byly vydaÂny.
(5) Osoby poveÏrÏeneÂ k cÏinnostem prÏi posuzovaÂnõÂ
shody podle narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 178/1997 Sb., kteryÂm se
stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na stavebnõÂ vyÂrobky, ve
zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 81/1999 Sb., se povazÏujõÂ za autorizovaneÂ osoby podle tohoto narÏõÂzenõÂ, pokud pozÏaÂdajõÂ o novou autorizaci do 45 dnõÂ ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ.
(6) Dnem vyhlaÂsÏenõÂ sektoroveÂ prÏõÂlohy ¹StavebnõÂ
vyÂrobkyª k Protokolu k EvropskeÂ dohodeÏ zaklaÂdajõÂcõÂ
prÏidruzÏenõÂ mezi CÏeskou republikou na jedneÂ straneÏ
a EvropskyÂmi spolecÏenstvõÂmi a jejich cÏlenskyÂmi staÂty
na straneÏ druheÂ o posuzovaÂnõÂ shody a akceptaci pruÊmyslovyÂch vyÂrobkuÊ ve SbõÂrce mezinaÂrodnõÂch smluv se
nepouzÏije § 11 v prÏõÂpadeÏ vyÂrobkuÊ majõÂcõÂch puÊvod
v CÏeskeÂ republice nebo ve staÂtech EvropskeÂ unie.

§ 14
PrÏechodnaÂ ustanovenõÂ
(1) U vyÂrobkuÊ uvedenyÂch v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto
narÏõÂzenõÂ, pokud nenõÂ daÂle stanoveno jinak, lze
do 1 roku po dni nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ pouzÏõÂt namõÂsto postupuÊ posouzenõÂ shody vyznacÏenyÂch
u jednotlivyÂch vyÂrobkuÊ v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ postupy stanoveneÂ dosavadnõÂmi prÏedpisy.
(2) VyÂrobky uvedeneÂ v prÏõÂloze cÏ. 2 k tomuto narÏõÂzenõÂ, ktereÂ prÏede dnem nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ nepodleÂhaly postupuÊm posuzovaÂnõÂ shody podle
narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 178/1997 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na stavebnõÂ vyÂrobky, ve zneÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 81/1999 Sb., mohou namõÂsto pozÏadavkuÊ
stanovenyÂch tõÂmto narÏõÂzenõÂm splnÏovat po dobu 1 roku
ode dne nabytõÂ uÂcÏinnosti tohoto narÏõÂzenõÂ pozÏadavky na
jejich vlastnosti stanoveneÂ dosavadnõÂmi prÏedpisy.
(3) PosouzenõÂ shody provedeneÂ podle narÏõÂzenõÂ

§ 15
ZrusÏovacõÂ ustanovenõÂ
ZrusÏujõÂ se:
1. NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 178/1997 Sb., kteryÂm se stanovõÂ
technickeÂ pozÏadavky na stavebnõÂ vyÂrobky.
2. NarÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 81/1999 Sb., kteryÂm se meÏnõÂ narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 178/1997 Sb., kteryÂm se stanovõÂ technickeÂ pozÏadavky na stavebnõÂ vyÂrobky.
§ 16
UÂcÏinnost
sÏenõÂ.

(1) Toto narÏõÂzenõÂ nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem vyhlaÂ-

(2) Dnem vstupu smlouvy o prÏistoupenõÂ CÏeskeÂ
republiky k EvropskeÂ unii v platnost pozbyÂvaÂ § 11
platnosti.

PrÏedseda vlaÂdy:
Ing. Zeman v. r.
MõÂstoprÏedseda vlaÂdy a ministr pruÊmyslu a obchodu:
doc. Ing. GreÂgr v. r.
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PrÏõÂloha cÏ. 1 k narÏõÂzenõÂ vlaÂdy cÏ. 163/2002 Sb.

Â KLADNIÂ POZÏADAVKY
ZA
VyÂrobky musõÂ byÂt vhodneÂ pro stavby, aby tyto byly (jako celek i jejich jednotliveÂ cÏaÂsti) prÏi respektovaÂnõÂ
hospodaÂrnosti vhodneÂ k jejich urcÏeneÂmu pouzÏitõÂ a zaÂrovenÏ plnily nõÂzÏe uvedeneÂ zaÂkladnõÂ pozÏadavky na stavby.
1. MechanickaÂ odolnost a stabilita
Stavba musõÂ byÂt navrzÏena a postavena takovyÂm zpuÊsobem, aby zatõÂzÏenõÂ, kteraÂ na ni budou pravdeÏpodobneÏ
puÊsobit v pruÊbeÏhu staveÏnõÂ a uzÏõÂvaÂnõÂ, nemeÏla za naÂsledek:
a) zrÏõÂcenõÂ celeÂ stavby nebo jejõÂ cÏaÂsti,
b) veÏtsÏõÂ stupenÏ neprÏõÂpustneÂho prÏetvorÏenõÂ,
c) posÏkozenõÂ jinyÂch cÏaÂstõÂ stavby nebo technickyÂch zarÏõÂzenõÂ nebo instalovaneÂho vybavenõÂ naÂsledkem deformace nosneÂ konstrukce,
d) posÏkozenõÂ udaÂlostõÂ v rozsahu neuÂmeÏrneÂm puÊvodnõÂ prÏõÂcÏineÏ.
2. PozÏaÂrnõÂ bezpecÏnost
Stavba musõÂ byÂt navrzÏena a postavena takovyÂm zpuÊsobem, aby v prÏõÂpadeÏ pozÏaÂru:
a) byla po urcÏitou dobu zachovaÂna nosnost a stabilita konstrukce,
b) byl omezen vznik a sÏõÂrÏenõÂ pozÏaÂru a kourÏe ve stavebnõÂm objektu,
c) bylo omezeno sÏõÂrÏenõÂ pozÏaÂru na sousednõÂ objekty,
d) mohly osoby a zvõÂrÏata opustit stavbu nebo byÂt zachraÂneÏny jinyÂm zpuÊsobem,
e) byla braÂna v uÂvahu bezpecÏnost zaÂchrannyÂch jednotek.
3. Hygiena, ochrana zdravõÂ a zÏivotnõÂho prostrÏedõÂ
Stavba musõÂ byÂt navrzÏena a postavena takovyÂm zpuÊsobem, aby neohrozÏovala hygienu nebo zdravõÂ jejõÂch
uzÏivateluÊ nebo souseduÊ, prÏedevsÏõÂm v duÊsledku:
a) uvolnÏovaÂnõÂ toxickyÂch plynuÊ,
b) prÏõÂtomnosti nebezpecÏnyÂch cÏaÂstic nebo plynuÊ v ovzdusÏõÂ,
c) emise nebezpecÏneÂho zaÂrÏenõÂ,
d) znecÏisteÏnõÂ nebo zamorÏenõÂ vody nebo puÊdy,
e) nedostatecÏneÂho znesÏkodnÏovaÂnõÂ odpadnõÂch vod, kourÏe a tuhyÂch nebo kapalnyÂch odpaduÊ,
f) vyÂskytu vlhkosti v cÏaÂstech stavby nebo na povrsÏõÂch uvnitrÏ stavby.
4. BezpecÏnost prÏi uzÏõÂvaÂnõÂ
Stavba musõÂ byÂt navrzÏena a postavena takovyÂm zpuÊsobem, aby prÏi jejõÂm uzÏõÂvaÂnõÂ nebo provozu nevznikalo
neprÏijatelneÂ nebezpecÏõÂ uÂrazu, naprÏõÂklad uklouznutõÂm, smykem, paÂdem, naÂrazem, popaÂlenõÂm, zaÂsahem elektrickyÂm proudem a zraneÏnõÂm vyÂbuchem.
5. Ochrana proti hluku
Stavba musõÂ byÂt navrzÏena a postavena takovyÂm zpuÊsobem, aby hluk vnõÂmanyÂ obyvateli nebo osobami
poblõÂzÏ stavby byl udrzÏovaÂn na uÂrovni, kteraÂ neohrozõÂ jejich zdravõÂ a dovolõÂ jim spaÂt, odpocÏõÂvat a pracovat
v uspokojivyÂch podmõÂnkaÂch.
6. UÂspora energie a ochrana tepla
Stavba a jejõÂ zarÏõÂzenõÂ pro vytaÂpeÏnõÂ, chlazenõÂ a veÏtraÂnõÂ musõÂ byÂt navrzÏeny a postaveny takovyÂm zpuÊsobem,
aby spotrÏeba energie prÏi provozu byla nõÂzkaÂ s ohledem na klimatickeÂ podmõÂnky mõÂsta a pozÏadavky uzÏivateluÊ.
Tyto pozÏadavky musõÂ byÂt prÏi beÏzÏneÂ uÂdrzÏbeÏ plneÏny po dobu ekonomicky prÏimeÏrÏeneÂ zÏivotnosti za prÏedpokladu puÊsobenõÂ beÏzÏneÏ prÏedvõÂdatelnyÂch vlivuÊ na stavby. VyÂrobek musõÂ udrzÏet technickeÂ vlastnosti po dobu jeho
ekonomicky prÏimeÏrÏeneÂ zÏivotnosti, to je po dobu, kdy budou ukazatele vlastnostõÂ stavby udrzÏovaÂny na uÂrovni
slucÏitelneÂ s plneÏnõÂm uvedenyÂch pozÏadavkuÊ na stavby.
UstanovenõÂmi teÂto prÏõÂlohy nenõÂ dotcÏeno ustanovenõÂ § 47 stavebnõÂho zaÂkona.
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164
Â SÏ KA
VY HLA
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky
ze dne 10. dubna 2002
o podmõÂnkaÂch prÏõÂstupu k informacõÂm v informacÏnõÂ databaÂzi
CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky ± CentraÂlnõÂ registr uÂveÏruÊ
CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka stanovõÂ podle § 38a odst. 2
zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona
cÏ. 126/2002 Sb.:
§1
PrÏedmeÏt uÂpravy
Tato vyhlaÂsÏka stanovõÂ podmõÂnky prÏõÂstupu k informacõÂm v informacÏnõÂ databaÂzi vytvaÂrÏeneÂ CÏeskou naÂrodnõÂ bankou.1)
§2
VymezenõÂ pojmuÊ
a)
b)
c)

d)

e)

f)

Pro uÂcÏely teÂto vyhlaÂsÏky se rozumõÂ
provozovatelem CÏeskaÂ naÂrodnõÂ banka,
registrem informacÏnõÂ databaÂze ± CentraÂlnõÂ registr
uÂveÏruÊ ± informacÏnõÂ databaÂze vytvaÂrÏenaÂ a provozovanaÂ provozovatelem,1)
uzÏivatelem registru banka vcÏetneÏ jejõÂch pobocÏek
v zahranicÏõÂ a pobocÏka zahranicÏnõÂ banky, puÊsobõÂcõÂ
na uÂzemõÂ CÏeskeÂ republiky, a dalsÏõÂ osoby, stanovõÂ-li
tak zvlaÂsÏtnõÂ zaÂkon,2)
dluzÏnõÂkem praÂvnickaÂ osoba, za kterou maÂ uzÏivatel
registru pohledaÂvku, s vyÂjimkou banky, pobocÏky
zahranicÏnõÂ banky a centraÂlnõÂ banky, nebo fyzickaÂ
osoba, kteraÂ je podnikatelem, za kterou maÂ uzÏivatel registru pohledaÂvku v souvislosti s jejõÂ podnikatelskou cÏinnostõÂ,
pohledaÂvkou rozvahovaÂ nebo podrozvahovaÂ pohledaÂvka uzÏivatele registru za dluzÏnõÂkem z uÂcÏtoveÂ
trÏõÂdy 2 nebo 9, v korunaÂch cÏeskyÂch nebo v cizõÂ
meÏneÏ, bez ohledu na jejõÂ vyÂsÏi, prÏicÏemzÏ v prÏõÂpadeÏ
dluzÏnõÂka ± fyzickeÂ osoby jde pouze o pohledaÂvku
v souvislosti s jeho podnikatelskou cÏinnostõÂ,
informacõÂ z registru vyÂstupnõÂ informace poskytovanaÂ uzÏivateli registru, zahrnujõÂcõÂ

1

1. identifikacÏnõÂ uÂdaje o dluzÏnõÂkovi,
2. souhrnneÂ uÂdaje o pohledaÂvkaÂch vsÏech uzÏivateluÊ
registru za dluzÏnõÂkem,
3. uÂdaj o pocÏtu uzÏivateluÊ registru, kteryÂm vznikla
za dluzÏnõÂkem pohledaÂvka,
4. cÏasoveÂ urcÏenõÂ obdobõÂ, ke ktereÂmu se informace
z registru vztahuje.
§3
PodmõÂnky prÏõÂstupu uzÏivateluÊ registru
k informacõÂm z registru
(1) UzÏivatel registru je opraÂvneÏn informaci z registru pozÏadovat pouze v prÏõÂmeÂ souvislosti s konkreÂtnõÂm obchodnõÂm prÏõÂpadem; touto souvislostõÂ se rozumõÂ
vzÏdy
a) souvislost s rozhodovaÂnõÂm o poskytnutõÂ uÂveÏru
nebo jineÂ sluzÏby vedoucõÂ ke vzniku pohledaÂvky
uzÏivatele registru,
b) souvislost s jizÏ vzniklou pohledaÂvkou uzÏivatele
registru za dluzÏnõÂkem.
(2) PodmõÂnky podle odstavce 1 jsou splneÏny,
jednaÂ-li se o pozÏadavek, kteryÂ se tyÂkaÂ
a) osoby zÏaÂdajõÂcõÂ o poskytnutõÂ uÂveÏru nebo jineÂ
sluzÏby vedoucõÂ ke vzniku pohledaÂvky [odstavec 1
põÂsm. a)] nebo osoby dluzÏnõÂka [odstavec 1
põÂsm. b)], osoby ekonomicky spjateÂ3) s osobou
zÏaÂdajõÂcõÂ o poskytnutõÂ uÂveÏru nebo jineÂ sluzÏby vedoucõÂ ke vzniku pohledaÂvky [odstavec 1 põÂsm. a)]
nebo s dluzÏnõÂkem [odstavec 1 põÂsm. b)],
b) osoby, kteraÂ je prokazatelneÏ praÂvnõÂm prÏedchuÊdcem osoby zÏaÂdajõÂcõÂ o poskytnutõÂ uÂveÏru nebo jineÂ
sluzÏby vedoucõÂ ke vzniku pohledaÂvky,
c) osoby, kteraÂ poskytla nebo hodlaÂ poskytnout zajisÏteÏnõÂ pohledaÂvky,
d) fyzickeÂ osoby ± podnikatele, zÏaÂdajõÂcõÂ o poskytnutõÂ

) § 38a odst. 2 zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb., o bankaÂch, ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 126/2002 Sb.
OpatrÏenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky cÏ. 5 ze dne 1. srpna 2001, kteryÂm se stanovõÂ metodika prÏedklaÂdaÂnõÂ vybranyÂch uÂdajuÊ
bankami a pobocÏkami zahranicÏnõÂch bank CÏeskeÂ naÂrodnõÂ bance, oznaÂmeneÂ v cÏaÂstce 116/2001 Sb. pod cÏ. 32/2001 Sb.
2
) § 1 odst. 1 a § 5 odst. 1 zaÂkona cÏ. 21/1992 Sb., ve zneÏnõÂ zaÂkona cÏ. 126/2002 Sb.
3
) § 14 opatrÏenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky cÏ. 3 ze dne 28. cÏervna 1999 o kapitaÂloveÂ prÏimeÏrÏenosti bank zahrnujõÂcõÂ uÂveÏroveÂ a trzÏnõÂ
riziko, oznaÂmeneÂ v cÏaÂstce 55/1999 Sb., ve zneÏnõÂ opatrÏenõÂ CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky cÏ. 5 ze dne 7. zaÂrÏõÂ 2000, oznaÂmeneÂho v cÏaÂstce 94/2000 Sb. pod cÏ. 41/2000 Sb.
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spotrÏebitelskeÂho uÂveÏru, uÂveÏru ze stavebnõÂho sporÏenõÂ nebo hypotecÏnõÂho uÂveÏru.

uzÏivatel registru urcÏõÂ a provozovateli põÂsemneÏ sdeÏlõÂ
dva nebo trÏi sveÂ zameÏstnance jako opraÂvneÏneÂ zaÂstupce.

(3) PozÏadavek na informaci z registru obsahuje
identifikaci osoby podle odstavce 2, o ktereÂ je informace pozÏadovaÂna, a urcÏenõÂ cÏasoveÂho obdobõÂ, za ktereÂ
je informace z registru pozÏadovaÂna.

(7) UzÏivatel registru hradõÂ provozovateli za prÏõÂstup k informacõÂm z registru cenu stanovenou v CenõÂku
peneÏzÏnõÂch a obchodnõÂch sluzÏeb CÏeskeÂ naÂrodnõÂ banky
(daÂle jen ¹cenõÂkª). CenõÂk je k nahleÂdnutõÂ ve vsÏech pobocÏkaÂch provozovatele a v elektronickeÂ formeÏ na oficiaÂlnõÂch internetovyÂch straÂnkaÂch provozovatele.

(4) OpraÂvneÏnost pozÏadavku na poskytnutõÂ informace z registru podle odstavcuÊ 1 a 2 dolozÏõÂ uzÏivatel
registru na vyzÏaÂdaÂnõÂ provozovateli, zejmeÂna põÂsemnyÂm
nebo elektronickyÂm dokladem projeveneÂho zaÂjmu
o poskytnutõÂ uÂveÏru nebo jineÂ sluzÏby vedoucõÂ ke vzniku
pohledaÂvky uzÏivatele registru nebo dokumentacõÂ uzÏivatele registru o jizÏ vznikleÂ pohledaÂvce.
(5) PodmõÂnkou prÏõÂstupu uzÏivateluÊ k registru a zõÂskaÂvaÂnõÂ informacõÂ z neÏj je dodrzÏovaÂnõÂ provozneÏ technickyÂch podmõÂnek stanovenyÂch provozovatelem v uzÏivatelskeÂ dokumentaci.
(6) Pro oblast administrace prÏõÂstupu k registru

(8) O provedenõÂ kazÏdeÂ souhrnneÂ aktualizace
uÂdajuÊ v registru je uzÏivatel registru informovaÂn provozovatelem.
§4
UÂcÏinnost
Tato vyhlaÂsÏka nabyÂvaÂ uÂcÏinnosti dnem 1. kveÏtna
2002.

GuverneÂr:
doc. Ing. TuÊma, CSc. v. r.
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15
Ministerstvo praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ
oznamuje v souladu s ustanovenõÂm § 9 odst. 3 zaÂkona cÏ. 2/1991 Sb., o kolektivnõÂm vyjednaÂvaÂnõÂ, v platneÂm
zneÏnõÂ:
V oznaÂmenõÂ Ministerstva praÂce a sociaÂlnõÂch veÏcõÂ o ulozÏenõÂ kolektivnõÂch smluv vysÏsÏõÂho stupneÏ cÏ. 12/2002
Sb. (uverÏejneÏneÂm v cÏaÂstce 45/2002 Sb. na str. 2904 ± 2905) dosÏlo k chybeÏ. Text pod bodem 6. nemaÂ byÂt
uveden. DosavadnõÂ body 7. azÏ 12. majõÂ byÂt spraÂvneÏ oznacÏeny jako body 6. azÏ 11. V bodu 7. (noveÏ bodu 6.)
slova ¹(ze dne 1. srpna 2001)ª majõÂ znõÂt ¹(ze dne 5. uÂnora 2002)ª.
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