
12. Legislativa v ochraně dřeva - předpisy a normy

Ochrana dřeva chemickými prostředky, jak proti biotickým škůdcům, tak i nátěrových hmot
je v ČR upravena a řízena:
• obecně právními předpisy (zákony a nařízeními vlády ČR) publikovanými ve Sbírce zákonů,
• vyhláškami ÚNMZ (Úřadu pro normalizaci, měření a zkušebnictví - dále jen Úřad) publikovanými

ve Věstníku ÚNMZ,
• českými technickými normami (ČSN), z nichž nejvýznamnější jsou tzv. harmonizované.

1. Obecně právní předpisy
Kromě zdravotně  -  hygienických  a  ekologických  zákonů (zákon  o  odpadech,  chemických

látkách,  jedech  a  látkách  škodlivých  zdraví,  atd.)  se  ochrany  dřeva  bezprostředně  dotýká  zákon
č. 22/1997 Sb. ze dne 24. 1. 1997 o technických požadavcích na výrobky ve znění novely zákona
č. 71/2000 Sb. ze dne 24. 2. 2000, který nahradil dřívější zákon č. 30/1968 Sb. (ve znění pozdějších
předpisů) o státním zkušebnictví.

Chemických  ochranných  prostředků  na  dřevo  se  bezprostředně  dotýkají  tyto  paragrafy
zákona:

§ 10
Certifikace 

Certifikace  podle  tohoto  zákona je  činnost  nezávislé  autorizované nebo akreditované osoby,  která
vydáním  certifikátu  osvědčí,  že  výrobek  nebo  činnosti  s  výrobou  související  jsou  v  souladu
s  technickými  požadavky  na  výrobky.  Tyto  certifikáty  lze  využít  při  posuzování  shody  podle
§ 13 odst. 1.

§ 11 
Autorizace

(1)  Autorizací  se  pro  účely  tohoto  zákona  rozumí  pověření  právnické  osoby  k  činnostem  při
posuzování  shody  výrobků  zahrnujícím  i  posuzování  činností  souvisejících  s jejich  výrobou
a vymezených v technických předpisech (dále jen „autorizovaná osoba“). Autorizaci pro činnost podle
tohoto zákona uděluje ve věcně vymezeném rozsahu Úřad rozhodnutím na základě žádosti, která musí
být doložena doklady o plnění podmínek autorizace stanovených tímto zákonem a nařízeními vlády
vydanými  k jeho  provedení,  a  to  po  dohodě  s ministerstvy  a  jinými  ústředními  správními  úřady,
jejichž  působnosti  se  týká  posuzování  stanovených  výrobků  prováděné  autorizovanými  osobami.
Nedojde-li k takové dohodě, rozhodne o autorizaci Úřad, jehož rozhodnutí může na základě podnětu
dotčeného  ministerstva  nebo  jiného  ústředního  správního  úřadu  zrušit  vláda.  Úřad  v  rozhodnutí
o autorizaci  stanoví  podmínky pro dodržování  jednotného postupu autorizovaných osob při  jejich
činnosti a vymezí jeho rozsah.

(2) Úřad může vydat rozhodnutí o autorizaci, pokud žadatel o autorizaci splňuje všechny podmínky k
řádnému zajištění  činnosti  při  posuzování  shody stanovené  nařízením vlády vydaným k provedení
zákona.  Pokud  nařízení  vlády  tyto  podmínky  nestanoví,  může  Úřad  vydat  rozhodnutí
o autorizaci, splňuje-li žadatel o autorizaci nezbytné podmínky, kterými jsou:
a) odborná úroveň ve vztahu k procesu posuzování shody,

b) neexistence finačních nebo jiných zájmů, které by mohly ovlivnit výsledky činnosti autorizované
osoby,
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c) vybavení vlastními zařízeními k technickým a administrativním úkonům a přístupnost k zařízení
pro speciální posuzování,

d) existence nezbytného počtu zaměstnanců s odborným výcvikem, znalostmi a schopnostmi,

e) existence závazku zaměstnanců k mlčenlivosti o skutečnostech, o nichž se dozvídají při činnosti
autorizované osoby,

f)  existence  závazku  uzavřít  v  rozsahu  udělené  autorizace  smlouvu  o  provedení  úkonů  podle
stanoveného postupu posuzování shody.

Při rozhodování o autorizaci lze využít zjištění prokázaných při akreditaci (§ 14 až 16). Na udělení
autorizace není právní nárok.

(3) Autorizovaná osoba je povinna neprodleně po doručení rozhodnutí o autorizaci uzavřít smlouvu o
pojištění odpovědnosti za škodu. Nejpozději do 30 dnů od doručení rozhodnutí o autorizaci předloží
autorizovaná osoba doklad o pojištění Úřadu, jinak její autorizace zaniká.

(4)  Úřad  kontroluje,  zda  autorizované  osoby dodržují  ustanovení  tohoto  zákona  a  nařízení  vlády
vydaných k jeho  provedení  a podmínky uvedené  v rozhodnutí  o  autorizaci.  Pověření  zaměstnanci
Úřadu jsou oprávněni vstupovat do objektů autorizovaných osob a vyžadovat předložení dokumentace
související  s činností autorizované osoby. Zaměstnanci autorizovaných osob jsou tuto dokumentaci
povinni na žádost předložit.

(5) Neplní-li autorizovaná osoba povinnosti nebo podmínky stanovené v tomto zákoně nebo v nařízení
vlády  vydaných  k jeho  provedení  a  v  rozhodnutí  o  autorizaci,  zanikne-li  potřeba  existence
autorizované osoby nebo pokud o to autorizovaná osoba požádá, Úřad po projednání se zúčastněnými
ministerstvy a jinými ústředními správními úřady rozhodnutí o autorizaci změní nebo zruší.

(6) Autorizace, jejich rozsah a změny se zveřejňují oznámením ve Věstníku Úřadu.

(7)  Není-li  pro  posouzení  shody  stanoveného  výrobku  určena  autorizovaná  osoba,  zabezpečí
posouzení shody Úřad.

(8) Pokud tak vyplývá z mezinárodní smlouvy, mohou plnit úkoly autorizovaných osob též zahraniční
osoby  oznámené  v rámci  této  smlouvy,  o  kterých  Úřad  zveřejní  informaci  ve  Věstníku  Úřadu
s vymezením rozsahu jejich činností při posuzování shody výrobků.

§11a
Autorizované osoby

(1)  Autorizované  osoby  zajišťují  v rozsahu  vymezeném  v rozhodnutí  o  autorizaci  činnosti  při
posuzování  shody  výrobků,  zahrnující  i  posuzování  činností  souvisejících  s jejich  výrobou
a vymezených v technických předpisech, s požadavky technických předpisů.

(2) Autorizované osoby jsou povinny:
a) uzavřít na základě návrhu výrobce nebo dovozce smlouvu o provedení úkonů podle stanoveného

postupu  posuzování  shody,  nebo mu do  dvaceti  dnů  oznámit  podmínky pro provedení  těchto
úkonů,

b) provádět  technická  zjištění  objektivně  s vynaložením odborné  péče  na  úrovni  poznatků  vědy
a techniky známých v době, kdy jsou prováděna,
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c) v rozsahu stanoveném nařízeními vlády vydanými k provedení tohoto zákona:
1. vydávat na základě technických zjištění certifikáty nebo jiné dokumenty,
2. poskytovat kopie certifikátů nebo jiných dokumentů včetně souvisejících dokladů a informace

o  vydání,  odmítnutí  nebo  zrušení  certifikátů  nebo  jiných  dokumentů  Úřadu  nebo  jiným
autorizovaným  osobám  a  v případech  stanovených  pro  plnění  mezinárodní  smlouvy  též
zahraničním osobám,

d) oznamovat bezodkladně Úřadu případy, kdy nemohou zajistit plnění podmínek stanovených pro
výkon autorizace,

e) pokud autorizovaná osoba zjistí při výkonu své činnosti, že výrobek může ohrozit nebo ohrožuje
oprávněný zájem, ohlásí to neprodleně orgánu dozoru.

(3)  Autorizované  osoby jsou  oprávněny zrušit  nebo změnit  jimi  vydaný certifikát  nebo jiný  jimi
vydaný dokument,  pokud se prokáže, že se změnily skutečnosti,  za kterých byly vydány, zejména
pokud se zjistí, že výrobky nesplňují požadavky technických předpisů, které se na ně vztahují.

§ 12
Posuzování shody výrobků

(1) Vláda nařízeními stanoví:
a) výrobky, které představují zvýšenou míru ohrožení oprávněného zájmu, a u kterých proto musí být

posouzena  shoda  jejich  vlastností  s  požadavky  technických  předpisů  (dále  jen  „stanovené
výrobky“);  ministerstva  a  jiné  ústřední  správní  úřady mohou výjimečně  a  ve  veřejném zájmu,
například  pro  odstraňování  důsledků havárií  nebo živelních  pohrom,  rozhodnout,  že  konkrétní
výrobek se nepovažuje za stanovený výrobek.

b) technické požadavky na výrobky, které musí výrobky splňovat, a změny souvisejících ustanovení
vyhlášek  (technických  předpisů)  vydaných  ministerstvy  a  jinými  ústředními  správními  úřady,
pokud by vznikl rozpor s nařízením vlády.

c) které ze stanovených výrobků musí být při uvádění na trh označeny českou značkou shody nebo
jinou nařízením vlády stanovenou značkou, pokud to vyplývá z mezinárodní smlouvy, kterou je
Česká republika vázána,

d) vymezení okruhu osob nebo stanovení osob provádějících nebo podílejících se na posouzení shody.

(2) Za stanovené výrobky podle odstavce 1 se vždy považují i výrobky, které jsou uváděny na trh jako
použité nebo repasované.

(3) Českou značku shody, která vyjadřuje, že stanovený výrobek odpovídá stanoveným požadavkům,
a že při posuzování shody byly dodrženy podmínky stanovené tímto zákonem, tvoří písmena CCZ.
Vláda nařízením upraví grafickou podobu české značky shody, její provedení a umístění na výrobku,
jeho obalu nebo v průvodní dokumentaci.
(4)  Vláda  upraví  nařízením  pro  jednotlivé  skupiny  stanovených  výrobků,  v  závislosti  na  jejich
technické složitosti a míře možného nebezpečí spojeného s jejich užíváním, podmínky pro uvádění
výrobků na trh, zahrnující postupy a úkony, které musí být splněny při posuzování shody (dále jen
„postupy posuzování  shody“),  a  to  konkretizací  nebo kombinací  jednotlivých postupů posuzování
shody. Jednotlivými postupy posuzování shody jsou zejména:
a) posouzení shody za stanovených podmínek výrobcem nebo dovozcem, 

b) posouzení shody vzorku (prototypu) výrobku autorizovanou osobou,
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c) posouzení shody, při níž autorizovaná osoba zkouší specifické vlastnosti výrobků a namátkově
kontroluje dodržení stanovených požadavků u výrobků,

d) posouzení systému jakosti  výroby nebo prvků systému jakosti  v podniku autorizovanou osobou
a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním,

e) posouzení systému jakosti výrobků nebo prvků systému jakosti v podniku autorizovanou osobou
a provádění dohledu nad jeho řádným fungováním,

f) ověřování shody výrobků s certifikovaným typem výrobku nebo se stanovenými požadavky, které
provádí  výrobce,  dovozce,  akreditovaná  nebo  autorizovaná  osoba  na  každém  výrobku  nebo
statisticky vybraném vzorku,

g) ověřování shody každého výrobku se stanovenými požadavky autorizovanou osobou,

h)  dohled  nad  řádným fungováním systému jakosti  v  podniku  autorizovanou  osobou  a  v  případě
potřeby ověření shody výrobku s požadavky technických předpisů v etapě návrhu výrobku,

i)  posouzení činností souvisejících s výrobou výrobků,

j)   jiné  postupy posuzování  shody, jestliže  je  to  nezbytné,  zahrnující  popřípadě  i  činnost
akreditované nebo jiné osoby.

(5) Náklady spojené s činností autorizované osoby při posuzování shody nese výrobce nebo dovozce.
Cena za tyto výkony se sjednává podle zvláštního předpisu.

§ 13
Prohlášení o shodě

(1)  Stanovené  výrobky mohou výrobci  nebo  dovozci  uvést  na  trh  jen  po  posouzení  shody jejich
vlastností  s požadavky na bezpečnost výrobků stanovenými tímto zákonem a technickými předpisy
(dále jen „posouzení shody“) způsobem odpovídajícím stanoveným postupům posuzování shody.

(2)  Výrobce nebo dovozce stanoveného výrobku je  povinen před uvedením výrobku na trh  vydat
písemné  prohlášení  o  shodě  výrobku  s  technickými  předpisy  a  o  dodržení  stanoveného  postupu
posouzení  shody  (dále  jen  „prohlášení  o  shodě“).  Náležitosti  prohlášení  o  shodě  stanoví  vláda
nařízením.

(3) Výrobce nebo dovozce je oprávněn označit stanovený výrobek, o kterém bylo vydáno prohlášení o
shodě, českou značkou shody. Pokud je to stanoveno nařízením vlády vymezujícím stanovené
výrobky, je výrobce nebo dovozce povinen každý výrobek označit českou značkou shody. Jestliže je
posuzování shody vázáno na posouzení autorizovanou osobou, připojuje se její identifikační číslo k
české značce shody.
(4) Vláda nařízeními vydanými podle § 12 odst. 1 stanoví, kdy lze, popřípadě kdy je nutno pro splnění
mezinárodní smlouvy namísto vydání prohlášení o shodě u výrobků majících původ v České republice
nebo ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva, umístit označení CE, popřípadě
jiné, nařízením vlády stanovené označení, na každém výrobku. V případech stanovených nařízeními
vlády lze označení CE, popřípadě jiné označení použít jen za podmínek v nařízení stanovených.

(5) Povinnost dovozce vydat prohlášení o shodě podle odstavce 2 nebo postupovat podle odstavce 4
se nevztahuje na výrobky mající původ ve státech, s nimiž je sjednána příslušná mezinárodní smlouva,
pokud při dovozu splňují ustanovení odstavce 4.
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(6) Vláda nařízením stanoví grafickou podobu označení CE nebo jiného stanoveného označení, jejich
provedení a umístění na výrobku, jeho obalu nebo i v průvodní dokumentaci. Označení CE lze umístit
na  výrobek,  pouze  pokud  výrobek  splňuje  požadavky  všech  technických  předpisů,  v nichž  je
stanovena povinnost nebo možnost umístit na výrobek označení CE. Pokud je na výrobku označení
CE nebo jiné stanovené označení, nesmí být výrobek souběžně označen českou značkou shody ani
značkou, která by svým významem nebo podobou mohla vést k záměně s označením CE nebo s jiným
stanoveným označením.

(7) Pokud tak stanoví vláda nařízením, je výrobce nebo dovozce nebo jiná osoba stanovená nařízením
vlády  povinna  poskytovat  na  základě  žádosti  kopie  certifikátů  nebo  jiných  dokumentů  včetně
souvisejících  dokladů  Úřadu  nebo  jiným  autorizovaným  osobám  a  v případech  stanovených  pro
splnění mezinárodní smlouvy též zahraničním osobám. 

(8)  Doklady  o  použitém  způsobu  posouzení  shody  a  prohlášení  o  shodě  s  podklady  k  němu
v rozsahu stanoveném nařízeními vlády je výrobce nebo dovozce povinen uchovat na území České
republiky a kdykoliv poskytnout na vyžádání orgánu dozoru do deseti let od ukončení výroby, dovozu
nebo uvedení  na trh.  Tato doba může být nařízením vlády upravujícím stanovené výrobky určena
odchylně. U dovážených výrobků označených v případech stanovených v odstavci 4 označením CE
nebo jiným označením stanoveným v nařízených vlády nemá dovozce povinnost doklady o použitém
způsobu  posouzení  shody  uchovávat  na  území  České  republiky,  je  však  povinen  zajistit  jejich
předložení orgánu dozoru na jeho žádost odůvodněnou podezřením na nebezpečí vážného ohrožení
oprávněného  zájmu a v jím stanovené přiměřené lhůtě, a to v jazyce stanoveném nařízením vlády.

(9)  Distributor  nesmí,  s výjimkou  výrobků  označených  CE  nebo  jiným  označením  stanoveným
v nařízeních vlády ve smyslu odstavce 4, u kterých prokáže, že mají  původ ve státech, s nimiž je
sjednána  příslušná  mezinárodní  smlouva  ve  smyslu  odstavce  4,  distribuovat  stanovené  výrobky,
u kterých nemá písemné ujištění o tom, že výrobce nebo dovozce vydal prohlášení  o shodě. Toto
písemné ujištění je distributor povinen každému na jeho žádost:
a) předložit k nahlédnutí nebo

b) na náklady žadatele nejdéle do 20 dnů vydat distributorem potvrzenou kopii.

(10) Prohlášení o shodě nezbavuje výrobce a dovozce odpovědnosti za vady výrobků ani za škody
jimi způsobené.

(11) Povinnosti  výrobce nebo dovozce uvedené v § 13, jejichž podrobnosti stanoví nařízení vlády,
může plnit též osoba zplnomocněná výrobcem nebo dovozcem. Pokud tyto osoby uvedené povinnosti
neplní, je povinna zajistit jejich plnění osoba, která jako poslední uvádí stanovený výrobek na trh.

Prováděcím předpisem  zákona  č.  22/1997  Sb.,  v pozdějším  znění  zákona  č.  71/2000  Sb.
do  jehož  okruhu  působnosti  patří  ochrana  dřeva,  včetně  chemických  ochranných  prostředků
a nátěrových hmot,  je  Nařízení  vlády č.  163/2002  Sb.  ze dne 6. března.  2002,  kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky. 

Chemické prostředky určené na ochranu dřeva proti biotickým škůdcům a nátěry na ochranu
dřeva proti působení vnějších vlivů (povětrností, atd.) jsou uvedeny v příloze č. 2 – Seznam výrobků
s vyznačením postupů posouzení shody; tabulce č. 5 – Ochranné, tepelně a zvukově izolační materiály
a výrobky, hydroizolační materiály, střešní krytiny a lepidla; v položkách:
• 14 – Výrobky pro impregnaci  dřeva,  ochranné  nátěry  a  povlaky dřeva,  kovů,  betonu a  zdiva

….. certifikují se podle § 5.
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Chemické  prostředky  určené  na  ochranu  dřeva  proti  ohni  (protipožární  nátěry,  nástřiky,
obklady, ucpávky i tmely) jsou rovněž uvedeny v příloze č. 2, tab. č. 5 v položkách:
• 12 – Požární tmely a ucpávky ….. certifikují se podle § 5;
• 13 – Výrobky pro protipožární ochranné nátěry, obklady a nástřiky …. certifikují se podle § 5;

       Lepidla na dřevěné kostrukce jsou rovněž uvedeny v příloze č. 2 v položce
• 15 – Lepidla zajišťující statické spolupůsobení prvků konstrukcí......certfikují se podle § 5..

V příloze č. 2 jsou uvedeny (v tabulce č. 3 a s povinností výrobkové certifikace podle 

§ 5) rovněž stavební výrobky ze dřeva a dřevěné konstrukce, jak z masivního, tak lepeného
(lamelovaného)  dřeva;  např.  střešní  prvky (šindel,  střešní  latě),  krovy,  nosníky,  stropnice,
sloupy, podlahy atd.

§ 2
(1) Pokud jsou základní požadavky konkretizovány českými technickými normami, které Úřad pro
technickou normalizaci,  metrologii  a  státní  zkušebnictví  určí  k tomuto nařízení  podle § 4a odst.  2
zákona (dále jen „určené normy“) a vlastnosti výrobku jsou s těmito normami v souladu, má se za to,
že jsou základní požadavky splněny.

(2) V případě, že výrobce nebo dovozce hodlá uvést na trh výrobek, jehož vlastnosti nejsou v souladu
s určenými normami nebo pokud takové normy nebo technické předpisy nekonkretizují  z hlediska
určeného použití  výrobku ve stavbě základní požadavky, které se na dané výrobky vztahují,  zajistí
výrobce nebo dovozce  technická  zjištění  vlastností  výrobku autorizovanou osobou podle § 3. Na
základě  těchto  technických  zjištění  vydává  autorizovaná  osoba  výrobci,  dovozci   nebo  sdružení
výrobců  nebo  dovozců  stavební  technické  osvědčení,  kterým  osvědčuje  vhodnost  technických
vlastností  výrobků  ve  vztahu  k základním  požadavkům na  stavby  podle  toho,  jakou  úlohu  mají
výrobky ve stavbě plnit.

(3)  Výrobce  nebo  dovozce  provádí  nebo  zajišťuje  u  výrobků  posouzení  shody  jejich  vlastností
se  základními  požadavky  (dále  jen  „posouzení  shody“)  postupem  posouzení  shody  vyznačeným
u jednotlivých výrobků v příloze č. 2 k tomuto nařízení.

§ 3
Stavební technické osvědčení

(1)  Pro  technická  zajištění  vlastností  výrobku  autorizovanou  osobou,  prováděná  v  případech
uvedených v § 2 odst.  2, výrobce nebo dovozce předkládá autorizované osobě potřebné podklady,
popřípadě vzorky výrobku nebo i  výsledky předchozích ověřovacích zkoušek a hodnocení  vzorků.
Výrobce nebo dovozce současně předkládá i písemné prohlášení, že provedení technických zjištění
vlastností výrobku nezadal jiné autorizované osobě.

(2) Autorizovaná osoba provede:
a)  posouzení  podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem, zejména pro identifikaci  výrobku

a pro určení jeho vlastností,

b) posouzení technických vlastností výrobku, které souvisejí se základními požadavky a jejich úrovně
vzhledem k určenému použití  výrobku ve stavbě,  a  to z hlediska jiných technických předpisů,
českých technických norem popřípadě na základě vědeckých, technických a praktických poznatků
z praxe.

c) ověřovací zkoušky vzorků výrobku a jejich vyhodnocení, pokud je to pro vymezení technických
vlastností výrobku a jejich úrovní nezbytné.
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(3) Autorizovaná osoba na základě uvedených technických zjištění, popřípadě zkoušek vydá stavební
technické osvědčení s omezenou dobou jeho platnosti. Tuto dobu může prodloužit..

(4) Stavební technické osvědčení obsahuje:
a) identifikační údaje o výrobci nebo dovozci nebo sdružení výrobců nebo dovozců (jméno a příjmení,

trvalý pobyt, místo podnikání a identifikační číslo fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní
firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),

b) identifikaci a popis výrobku,

c) vymezení způsobu použití výrobku ve stavbě včetně jeho případného omezení,

d) přehled podkladů předložených výrobcem nebo dovozcem,

e)  přehled  použitých  technických  předpisů  a  technických  norem,  popřípadě  pramenů  použitých
vědeckých a technických poznatků a dále údaje o poznatcích z praxe, pokud byly použity,

f) údaje o technických vlastnostech výrobku, jejich úrovni a o způsobech jejich zjištění,

g) upřesňující požadavky na posuzování výrobků a na posuzování systému řízení výroby,

h) údaje o době platnosti stavebního technického osvědčení.

§ 4
Technická dokumentace

(1) Výrobce nebo dovozce pořizuje pro posouzení shody technickou dokumentaci.

(2) Technická dokumentace musí být pořízena v takovém rozsahu, aby umožňovala posuzování shody
výrobku s technickými požadavky obsaženými v určených normách nebo v technických předpisech
nebo ve stavebním technickém osvědčení.

(3) Technická dokumentace s přihlédnutím k charakteru výrobku obsahuje:
a) podrobný popis výrobku a vymezení způsobu jeho použití ve stavbě,

b) u dovážených výrobků identifikační údaje o jejich výrobci,
c) odkaz na určené normy, na technické předpisy nebo na stavební technické osvědčení, které budou

využity pro posuzování shody před uvedením výrobku na trh,

d)  projektové  a  výrobní  výkresy  výrobku,  popřípadě  jinou  dokumentaci  konkretizující  vlastnosti
výrobku vzhledem k jeho použití, technologický postup pro jeho výrobu a pro použití ve stavbě,
údaje o  technických vlastnostech výrobku vztahující se k základním požadavkům,

e)  popisy  a  vysvětlení  nezbytné  ke  srozumitelnosti  výkresů  a  funkce  výrobku,  návody  k  použití
ve stavbě a případná upozornění; upozornění na nebezpečí nebo omezení použitelnosti a návody
k bezpečnému použití musí být v českém jazyce,

f) výsledky návrhových a konstrukčních výpočtů a provedených zkoušek,

g) zkušební protokoly, popřípadě certifikáty, pokud byly podle § 5 až 9 před posuzováním shody
vydávány.

§ 5
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Certifikace
 (1) Výrobce nebo dovozce poskytne autorizované osobě pro certifikaci výrobku:
a)  své  identifikační  údaje  (jméno  a  příjmení,  trvalý  pobyt,  místo  podnikání  a  identifikační  číslo

fyzické osoby nebo název, popřípadě obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo právnické osoby),
u dovážených výrobků též údaj o výrobci a místu výroby,

b) technickou dokumentaci podle § 4.

c) vzorky výrobku,

d) popis systému řízení výroby, popřípadě u dovážených výrobků popis způsobu kontroly výrobků
dovozcem.

(2) Autorizovaná osoba provede certifikaci výrobku tak, že:
a) přezkoumá podklady předložené výrobcem nebo dovozcem a posoudí, zda odpovídají požadavkům

tohoto nařízení,

b) zkouší vzorek nebo vzorky výrobku poskytnuté výrobcem nebo dovozcem na základě výběru, který
provedla,  a  ověří,  zda  výrobek  odpovídá  určeným  normám,  technickým  předpisům  nebo
stavebnímu technickému osvědčení, které souvisejí se základními požadavky,

c) provede posouzení systému řízení  výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci  podle
odst. 1 písm. d) a zda systém řízení výroby zabezpečuje, aby výrobky uváděné na trh odpovídaly
technické  dokumentaci  podle  §  4  odst.  3;  pokud  u  dovážených  výrobků  dovozce  nezajistí
posouzení  systému řízení  výroby u zahraničního  výrobce autorizovanou osobou,  je  předmětem
posouzení způsob kontroly výrobků dovozcem.

(3) Pokud vzorek odpovídá určeným normám technickým předpisům nebo stavebnímu technickému
osvědčení, které souvisejí se základními požadavky a výrobcem je zajištěno řádné fungování systému
řízení  výroby,  popřípadě   u  dovážených  výrobků  je  dovozcem zajištěna  řádná  kontrola  výrobků,
vystaví  autorizovaná  osoba  certifikát  výrobku  a  předá  ho  výrobci  nebo  dovozci.  Tento  certifikát
obsahuje závěry zjišťování, ověřování a výsledků zkoušek, popis a případná zobrazení certifikovaného
výrobku, nezbytné pro jeho identifikaci.

(4)  Autorizovaná  osoba  provádí  nejméně  jedenkrát  za  12  měsíců  pravidelný  dohled  nad  řádným
fungováním  systému  řízení  výroby   u  výrobce  nebo  nad  řádným  fungováním  kontroly  výrobků
u dovozce a kontrolu dodržení stanovených požadavků u výrobků. O vyhodnocení dohledu, popřípadě
kontroly vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci nebo dovozci.

§ 6
Posouzení systému řízení výroby

(1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení systému řízení výroby
a) provede nebo nechá provést zkoušky typu (vzorku) výrobku a posoudí, zda typ výrobku odpovídá

technické specifikaci; o výsledcích zkoušek a jejich posouzení se vystavuje doklad,

b) zajistí technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v § 4,

c) zajišťuje  takový systém řízení  výroby,  aby  všechny  výrobky,  které  uvádí  na  trh,  odpovídaly
technické dokumentaci podle § 4 odst. 3,

d) zajistí u autorizované osoby posouzení  „jím provozovaného“ systému řízení výroby podle odst. 2,
k tomu jí předá potřebné podklady.
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(2) Autorizovaná osoba
a) provede posouzení systému řízení výroby, zda odpovídá příslušné technické dokumentaci podle

§  5  odst.  1  písm.  d)  a  zda  systém  řízení  výroby  zabezpečuje,  aby  výrobky uváděné  na  trh
odpovídaly  technické  technické  dokumentaci  podle  §  4  odst.  3;  tyto  požadavky  se  považují
za splněné, pokud je při výrobě uplatňována česká technická norma pro modely zabezpečování
jakosti,

b) pokud  systém  řízení  výroby  zabezpečuje,  že  výrobky  uváděné  na  trh  odpovídají  technické
dokumentaci, vydá o tom certifikát,

c) provádí minimálně jedenkrát za 12 měsíců pravidelný dohled nad řádným fungováním systému
řízení výroby; o vyhodnocení dohledu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá výrobci nebo
dovozci.

V případě,  že  výrobce  nebo  dovozce  neprokáže  všechny  skutečnosti  podle  odstavce  1  nebo  není
možné splnit úkoly autorizované osoby podle odstavce 2, provádí se posouzení shody postupem
 podle § 5.

§7 Ověření shody
(1)  Výrobce nebo dovozce pro ověření shody výrobků
a) zajistí  provedení zkoušky vzorku výrobku a posouzení  shody typu výrobku a posouzení shody

typu  výrobku  s určenými  normami,  technickými  předpisy  nebo  se  stavebním  technickým
osvědčením autorizovanou osobou,

b) zajistí technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v § 4,

c) zajišťuje  takový systém řízení  výroby,  aby  všechny  výrobky,  které  uvádí  na  trh,  odpovídaly
technické  dokumentaci  podle  §  4  odst.  3;  dovozce  v odpovídající  míře  zabezpečuje  kontrolu
dovážených výrobků.

(2)  Autorizovaná  osoba  provede  zkoušky  vzorku  výrobku  a  posoudí,  zda  typ  výrobku
odpovídá technické specifikaci. O výsledcích zkoušek a jejich posouzení vystaví protokol s uvedením
doby platnosti.

§ 8
Posouzení shody výrobcem

(1) Výrobce nebo dovozce pro posouzení shody výrobků
a) provede  nebo  nechá  provést  zkoušky  vzorku  výrobku  a  posoudí,  zda  typ  výrobku  odpovídá

určeným normám, technickým předpisům nebo stavebnímu technickému osvědčení; o výsledcích
zkoušek a jejich posouzení pořizuje doklad,

b) zajistí technickou dokumentaci v rozsahu uvedeném v § 4,

c) zajišťuje  takový systém řízení  výroby,  aby  všechny  výrobky,  které  uvádí  na  trh,  odpovídaly
technické  dokumentaci  podle  §  4,  odst.  3;  dovozce  v odpovídající  míře  zabezpečuje  kontrolu
dovážených výrobků.

(2) V případě, že dovozce nezajistí splnění všech ustanovení odstavce 1, provádí se posouzení shody
podle § 7.

§ 9
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Posouzení shody při kusové výrobě
Výrobce může pro posouzení shody výrobků vyráběných kusově namísto postupů posuzování shody
uvedených  v příloze  č.  2  k tomuto  nařízení  zajistit  posouzení  shody,  pokud  určené  normy nebo
stavební technické osvědčení nestanoví jinak, následujícím postupem:
a) u výrobků uváděných na trh v souladu s určenými normami posoudí, zda výrobek odpovídá těmto

normám vzhledem k  jeho určenému použití ve stavbě, a pořídí doklad o tomto posouzení,

b) u výrobků, jejichž vlastnosti  nejsou v souladu s určenými normami, nebo pokud takové normy
nebo technické předpisy nekonkretizují  z hlediska určeného použití výrobku ve stavbě základní
požadavky, zajistí  u autorizované osoby posouzení technické dokumentace z hlediska určeného
použití výrobku. Autorizovaná osoba vydá na základě posouzení technické dokumentace stavební
technické  osvědčení  podle § 3 upravené pro kusovou výrobu tak,  aby posouzení  shody podle
tohoto  stavebního  technického  osvědčení  zahrnovalo  pouze  takové  provedení  výrobku,  které
dovolí jeho určené použití při vzniku minimálně přijatelného rizika ve vztahu k určenému použití
výrobku. Výrobce následně posoudí, zda vlastnosti vyráběného výrobku odpovídají vlastnostem
uvedeným ve stavebním technickém osvědčení.

§ 10
Postupem posouzení shody podle § 5 lze na žádost výrobce nebo dovozce nahradit postupy posouzení
shody podle § 6 až 8.

Autorizované  osoby určené  k certifikaci  výrobků stanovil  vyhláškou Úřad  pro technickou
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) a jejich  seznam zveřejňuje ve svém Věstníku.

Mezi AO, kterým pověření k autorizaci ÚNMZ udělil, v současné době patří: 

• AO 204 (pro výrobkové skupiny    05/12, 05/13, 05/14
rozhodnutí  ze  dne 23. 01. 2003, oznámeno ve Věstníku č. 3/2002);

• AO 209 (pro výrobkovou skupinu  05/12 -  jen  požární   tmely  a  těsnící  tmely  pro
dopravní  stavby 
rozhodnutí  ze  dne 12. 09. 2002, oznámeno ve Věstníku č. 12/2002);

• AO 212 (pro výrobkovou skupinu  05/12 a 05/14 – kromě výrobků pro impregnaci dřeva
rozhodnutí  ze  dne 14. 02. 2003, oznámeno ve Věstníku č. 4/2003);

• AO 216 (pro výrobkovou skupinu  05/12 a 05/13 
rozhodnutí  ze  dne 13. 12. 2002, oznámeno ve Věstníku č. 3/2002);

• AO 221 (pro výrobkovou skupinu  05/12 a 05/13);

• AO 222 (pro výrobkovou skupinu  05/14 – jen pro dřevo
rozhodnutí  ze  dne 12. 09. 2002, oznámeno ve Věstníku č. 12/2002);

• AO 224 (pro výrobkovou skupinu  05/12 a 05/14
rozhodnutí  ze  dne 26. 02. 2003, oznámeno ve Věstníku č. 4/2003);

• AO 227 (pro výrobkovou skupinu  05/13 a 05/14
rozhodnutí  ze  dne 31. 01. 2003,  oznámeno ve Věstníku č. 4/2003);

• AO 246 (pro výrobkovou skupinu 05/14 - kromě  výrobků  pro  impregnaci dřeva
určeného pro stavby           
 rozhodnutí  ze  dne 12. 09. 2002,  oznámeno ve Věstníku č. 12/2002).

Identifikace AO:
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AO 204 - Technický a zkušební ústav stavební, s. p, Prosecká 76, 190 00 Praha 9, 
                tel.: 286019400, fax: 286891393;
AO 209 - Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, Zemědělská 1, 613 00 Brno, 
                tel.: 577103419, fax: 577105581;
AO 212 – Centrum stavebního inženýrství, a. s., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař
                 tel.: 281017445, fax: 271750459;
AO 216 – Požárně atestační a výzkumný ústav stavební, a. s., Pražská 16, 102 45 Praha 10
                 tel.: 281017111, fax: 281017365;
AO 221 - Technický ústav požární ochrany MV, Písková 42, 143 01 Praha 412 – Modřany
                 tel.: 241762698, fax: 244401178;
AO 222 - Výzkumný a vývojový ústav dřevařský Praha, s.p., Na Florenci 7-9, 111 71 Praha 1;

    tel.: 221773718, fax: 224222844;
AO 224 – Institut pro testování a certifikaci, a. s., T. Bati 299, 764 21 Zlín

    tel.: 577104415, fax: 577104855;
AO 227 - Výzkumný ústav pozemních staveb – Certif.společnost, s. r. o., Pražská 16, 102 21 Praha 10

    tel.: 281017111, fax: 281017241;
AO 246 - Zkušební ústav lehkého průmyslu, s. p., Čechova 59, 370 65 České Budějovice

   tel.: 386709911, fax: 386709112.

2. České technické normy (ČSN)
Ochrana  dřeva  a  její  problémy řeší  ČSN skupiny  49  06  ..  a  základní  „harmonizovanou“

normou je ČSN 49 0600-1 (verze platná od 1.1. 1998).

Základní a důležité  normy z tohoto oboru (ČSN 49 0600-1, ČSN 49 0609, ČSN 49 0615,
ČSN 49 0630, ČSN EN 335-1,2 a ČSN EN 599-1,2) jsou vzpomenuty a diskutovány v jednotlivých
přednáškách .
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