
Zásadní připomínky ČKAIT k "Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ 

Připomínka č. § Text návrhu novely Navrhovaná změna 
 

Zdůvodnění  

1 
důležitá 
z titulu 

rekodifikace 

§1 (1) 

Tento zákon upravuje 
a) způsob stanovování technických 
požadavků na výrobky, které by 
mohly ve zvýšené míře ohrozit zdraví 
nebo bezpečnost osob, majetek nebo 
životní prostředí, popřípadě jiný 
veřejný zájem, (dále jen "oprávněný 
zájem"), 

Tento zákon upravuje 
a) způsob stanovování 
technických požadavků na 
výrobky a procesy, které by mohly 
ve zvýšené míře ohrozit zdraví 
nebo bezpečnost osob, majetek 
nebo životní prostředí, popřípadě 
jiný veřejný zájem, (dále jen 
"oprávněný zájem"), 

K výrobkům, jako předmět právní úpravy 
je třeba přidat i procesy, což jsou 
činnosti, výrobní procesy např.  provádění 
staveb. Vzhledem k tomu, že zákon 
22/1997 Sb. bude hrát klíčovou roli při 
rekodifikaci stavebního zákona, musí se 
zákona vztahovat i na procesy, tedy 
provádění. Stavba není výrobek.     

2 
důležitá 
z titulu 

rekodifikace 

§2  

nový bod označit za b) a další 
přečíslovat 

proces -  soubor vzájemně 
provázaných nebo vzájemně 
působících činností, které 
využívají vstupy pro dosažení 
zamýšleného výsledku 

K výrobkům, jako předmět právní úpravy 
je třeba přidat i procesy, což jsou 
činnosti, výrobní procesy např.  provádění 
staveb. Vzhledem k tomu, že zákon 
22/1997 Sb. bude hrát klíčovou roli při 
rekodifikaci stavebního zákona, musí se 
zákona vztahovat i na procesy = zde na 
provádění staveb jiné, kdy špatně 
realizovaný proces může ohrozit 
oprávněný zájem, např. montáž výrobku 
apod.     (definice převzata z ISO 9001) 

3 
důležitá 
z titulu 

rekodifikace 

§ 4 (1) 

(1) Česká technická norma se stává 
harmonizovanou českou technickou 
normou, přejímá-li plně požadavky 
stanovené evropskou normou nebo 
harmonizačním dokumentem, které 
uznaly orgány Evropského 
společenství jako harmonizovanou 
evropskou normu, nebo evropskou 
normou, která byla jako 
harmonizovaná evropská norma 
stanovena v souladu s právem 

(1) Česká technická norma se 
stává harmonizovanou českou 
technickou normou, přejímá-li 
plně požadavky stanovené 
evropskou normou nebo 
harmonizačním dokumentem, 
které uznaly orgány Evropského 
společenství jako 
harmonizovanou evropskou 
normu, nebo evropskou normou, 
která byla jako harmonizovaná 

K výrobkům, jako předmět právní úpravy 
je třeba přidat i procesy, což jsou 
činnosti, výrobní procesy např.  provádění 
staveb. Vzhledem k tomu, že zákon 
22/1997 Sb. bude hrát klíčovou roli při 
rekodifikaci stavebního zákona, musí se 
zákona vztahovat i na procesy, tedy 
provádění. Stavba není výrobek.     
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Evropských společenství společnou 
dohodou notifikovaných osob (dále 
jen "harmonizované evropské 
normy"). Pro specifikaci technických 
požadavků na výrobky, vyplývajících z 
nařízení vlády nebo jiného 
příslušného technického předpisu, 
může Úřad po dohodě s ministerstvy 
a jinými ústředními správními úřady, 
jejichž působnosti se příslušná oblast 
týká, určit české technické normy, 
další technické normy nebo technické 
dokumenty mezinárodních, 
popřípadě zahraničních organizací, 
nebo jiné technické dokumenty, 
obsahující podrobnější technické 
požadavky (dále jen "určené normy"). 

evropská norma stanovena v 
souladu s právem Evropských 
společenství společnou dohodou 
notifikovaných osob (dále jen 
"harmonizované evropské 
normy"). Pro specifikaci 
technických požadavků na 
výrobky a procesy, vyplývajících z 
nařízení vlády nebo jiného 
příslušného technického předpisu, 
může Úřad po dohodě s 
ministerstvy a jinými ústředními 
správními úřady, jejichž 
působnosti se příslušná oblast 
týká, určit české technické normy, 
další technické normy nebo 
technické dokumenty 
mezinárodních, popřípadě 
zahraničních organizací, nebo jiné 
technické dokumenty, obsahující 
podrobnější technické požadavky 
(dále jen "určené normy"). 

4 §4 (5) Nový odstavec 5 

(5) Národní informativní příloha 
české technické normy dle (2)b a 
(2)c) uvádějící národně 
stanovené parametry nebo 
upravující na národní úrovni 
údaje v rozsahu stanoveném 
v normě mají normativní 
charakter. 
 

Některé české technické normy 

přejímaných evropské normy umožňují 

specifikovat na národní úrovni v přesně v 

normě stanovených případech a to 

v návaznosti na národní klimatické 

podmínky, původní národní data, 

požadavky nebo postupy stanovit národní 

stanovené parametry, podmínky zkoušky, 

specifikací postupů apod. Toto doplnění 
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české technické normy přejímající 

evropskou normu je možné pouze 

formou národní informativní přílohy. 

Protože tato příloha nemá normativní 

charakter, vzniká např. ve stavebnictví 

právní nejistota tam kde je ze zákona 

nebo na základě smlouvy uzavřené dle 

NOZ povinnost dle takových norem 

postupovat (běžně při vypracování 

projektové dokumentace stavby). Tedy 

zda je ve výše uvedeném smyslu i národní 

příloha závazná. 

5 
 

§6a 

Je-li česká technická norma pro účely 
právního předpisu závazná, zajistí 
příslušný ústřední správní úřad 
smluvně u Agentury, nebo není-li 
zřízena, u Úřadu, dostupnost této 
české technické normy. Dostupnost 
české technické normy musí být 
zajištěna v souladu se závazky, které 
vyplývají ze smluv, jimiž je založeno 
členství Úřadu v evropských a 
mezinárodních normalizačních 
organizacích. 

 

Je-li česká technická norma pro 
účely právního předpisu závazná 
Stanoví-li právní předpis 
povinnost plnit ustanovení 
uvedené v technické normě nebo 
její části, nebo je-li technická 
norma nebo její část určená dle § 
4a(1), zajistí příslušný ústřední 
správní úřad smluvně u Agentury, 
nebo není-li zřízena, u Úřadu, 
dostupnost této české technické 
normy v českém jazyce. 
Dostupnost české technické 
normy musí být zajištěna v 
souladu se závazky, které vyplývají 
ze smluv, jimiž je založeno členství 
Úřadu v evropských a 
mezinárodních normalizačních 

Text požadujeme změnit v kontextu 
důvodové zprávy:  
 
Ke kapitole II. Zvláštní část: 
K bodu 2:  
„Za § 6 zákona č. 22/1997 Sb. se vkládá 
nový § 6a, dle kterého mají ústřední 
orgány státní správy povinnost zajistit 
dostupnost technické normy, podle níž 
byla právním předpisem, který je v 
působnosti příslušného ústředního 
orgánu státní správy zavedena povinnost 
postupovat, postupem dle navrhovaného 
§ 6a.“ 
Některé právní předpisy týkající se 

staveb, které se odvolávají na technické 

normy (zákon č. 133/1985 Sb., o požární 

ochraně, vyhl. č. 268/2009 Sb., o 
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organizacích. technických požadavcích na stavby, vyhl. 

č. 398/2009 Sb., o OTP zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb), stanoví, že 

„odchylky od norem jsou přípustné, 

pokud se prokáže, že navržené řešení 

odpovídá nejméně požadavkům těchto 

norem“. Tím se mj. zabraňuje vytváření 

překážek technickému pokroku. Toto by 

navrhované ustanovení vylučovalo, 

institut určené normy to umožňuje. 

Technické normy jsou do soustavy ČSN 
přejímány překladem (český jazyk), 
převzetím originálu (cizí jazyk) nebo 
schválením k přímému používání (cizí 
jazyk). Stavební zákon stanoví povinnost 
zhotovitele postupovat dle technických 
norem. Zákon nestanoví, že účastník 
stavebního řízení (vč. autorizovaných 
osob) musí ovládat cizí jazyky. Pokud se 
však zákon na ustanovení normy 
odkazuje, musí se jím účastníci řídit.  

  

 

Vypořádáním připomínek byli pověřeni: 

Ing. Ladislav Bukovský – lbukovsky@ckait.cz 
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