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I. Úvod 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu předkládá na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 
2016 "Návrh věcného záměru zákona o stavebních výrobcích a jejich použití do staveb". 

Cílem této předlohy je zpracování jednoho právního předpisu, který souhrnně upraví požadavky 
pro oblast stavebních výrobků, při dodávání na trh, dodávání na stavbu/staveniště, dozoru nad 
nimi, a současně z hlediska jejich navrhování a použití ve stavbě. Současně zakotvuje nová 
kontrolní oprávnění ČOI při komplexní kontrole dodržování nové regulace. Návrh věcného záměru 
navrhuje tuto úpravu pro oblast výrobků, na které se nevztahuje nařízení (EU) č. 305/2011, kterým 
se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh (neharmonizovaná 
oblast). V harmonizované oblasti předkladatel počítá s tím, že odkáže na přímo aplikovatelná 
nařízení EU. 

Věcné řešení předpokládá vytvoření zcela samostatného zákona a vyjmutí této problematiky 
z několika dnes existujících právních předpisů, zejména z působnosti zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a zákona č. 90/2016 Sb. o posuzování shody stanovených 
výrobků při jejich dodávání na trh a několika doprovodných vládních nařízení. Příprava samostatné 
právní úpravy je navrhována zejména vzhledem k zásadní odlišnosti povahy stavebních výrobků 
od ostatních výrobků i rozdílným požadavkům při uvádění harmonizovaných stavebních výrobků 
na trh. Předkladatel zpracování samostatného právního předpisu pro oblast stavebních výrobků 
dále odůvodňuje doporučeními "Koncepce legislativního řešení problematiky stavebních výrobků", 
která byla zpracována v roce 2014. Rovněž poukazuje na obdobné legislativní řešení formou 
samostatného zákona, které existuje v několika sousedních státech (Německo, Rakousko, 
Slovensko, Maďarsko). 

Na přípravě věcného záměru se podílela pracovní skupina složená ze zástupců ústředních orgánů 
státní správy, zainteresovaných svazů a asociací, autorizovaných osob, ČOI a dalších expertů. 

II. Připomínky a návrhy změn 
 
Struktura zprávy RIA je zpracována v požadované formě.  
 
Zpracovatel poměrně objektivně popisuje současný stav, cíle navržené právní úpravy a důvody, 
které k nim vedou. Je zpracováno několik variantních řešení budoucího způsobu regulace a jsou 
poměrně dobře rozebrány základní důvody pro/proti u jednotlivých dílčích variant. Předkladatel 
rovněž pracuje s řadou statistických údajů poskytnutých ze strany České obchodní inspekce 
 a rovněž největší českou stavební společností Metrostav.  
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Vyhodnoceny jsou též náklady budoucí regulace.  
 
V případě tohoto návrhu je předložená RIA zpracována detailněji než samotný věcný návrh 
zákona, který je napsán ve velmi obecné podobě.  
 
Jako jedinou připomínku doporučujeme v rámci RIA (hodnocení dopadů regulace) doplnit pasáž, 
která by konkretizovala, jak velká část trhu se stavebními výrobky je harmonizována (alespoň 
procentní odhad) a jak velká část je naopak ponechána na domácí regulaci.  
 
III. Závěr 
 
 
Komise pro hodnocení dopadů regulace na základě výše uvedeného stanoviska předloženou 
zprávu z hodnocení dopadů regulace akceptuje a doporučuje po dopracování dle připomínky 
v části II. předložení materiálu LRV. 

 

Vypracoval: JUDr. Petr Solský 

 
   
   

  

prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. 
v.r. 

předsedkyně komise 
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