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 Zpětná vazba EuroWindoor k návrhu nového nařízení nahrazujícího nařízení 
o stavebních výrobcích 

 
EuroWindoor oceňuje možnost poskytnout zpětnou vazbu k návrhu Evropské komise na nové nařízení, 
kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh, kterým se mění 
nařízení (EU) 2019/1020 (nařízení o dozoru nad trhem) a zrušuje nařízení (EU) 305/ 2011 (CPR). 
EuroWindoor je pevným zastáncem koncepce jednotného evropského trhu se stavebními výrobky a 
považuje nařízení EU o stavebních výrobcích za hlavní nástroj k dosažení dobře fungujícího vnitřního trhu. 
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1 Obecný komentář 

EuroWindoor vítá otevřený cíl posílit hladké fungování jednotného trhu se stavebními výrobky založeného 
– jako hlavní cesty – na harmonizovaných normách jakožto nástroji pro technický jazyk a harmonizované 
metody posuzování. 
Podporujeme také větší zaměření na rovné podmínky, vyjádřené mimo jiné zvýšeným zaměřením na 
fungování dozoru nad trhem a notifikovaných osob. 
EuroWindoor dále oceňuje zahrnutí udržitelnosti. 
 
Domníváme se však také, že mnoho aspektů návrhu CPR je příliš komplikovaných a mnoho oblastí je 
příliš otevřených pro výklad. Složitá struktura nařízení a odkazy mezi různými články znesnadňují čtení a 
porozumění, což může způsobit velké problémy při implementaci ze strany výrobců. To do určité míry 
ztěžuje konkrétní vstupy ke všem konkrétním článkům, protože jejich důsledek závisí do značné míry na 
praktické implementaci. Kromě toho existuje řada míst, kde je Komise zmocněna vypracovávat akty v 
přenesené pravomoci. EuroWindoor plně uznává, že pokud by Komise měla tuto pravomoc podle 
současného nařízení o společných ustanoveních, některé ze zjištěných problémů by bylo možné vyřešit 
bez zahájení procesu revize. EuroWindoor se však domnívá, že tuto možnost vydávat akty v přenesené 
pravomoci je třeba využívat s velkou opatrností, protože přináší vysoký stupeň nejistoty a rizika zejména 
pro hospodářské subjekty, které budou muset dodržovat neustále se měnící soubor pravidel. 
 

2 Rozšíření oblasti působnosti regulace vede k nadměrné regulaci 

Obecně platí, že EuroWindoor podporuje princip, kdy je regulace založena na dokumentovaných 
regulačních potřebách, kde je regulační rozsah odůvodněný a kde je implementovaná regulace úměrná 
řešeným potřebám. Tento návrh obsahuje mnoho nových oblastí, které je třeba regulovat, jako například: 
• Příloha I část A, nyní včetně „pracovníků, spotřebitelů a obyvatel“. Dnes jsou tyto oblasti již regulovány 
evropskou legislativou (např. Rámcová směrnice o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci – Směrnice 
89/391 EEC) a národními prostředky a EuroWindoor nevidí potřebu to měnit. 
• Příloha I část B „Požadavky zajišťující řádné fungování a výkonnost výrobků“. Toto téma je dnes pokryto 
větou „Stavba jako celek i ve svých jednotlivých částech musí být způsobilá pro zamýšlené použití, 
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zejména s ohledem na zdraví a bezpečnost zúčastněných osob po celou dobu životního cyklu stavby. Při 
běžné údržbě musí stavby splňovat tyto základní požadavky na stavby po dobu ekonomicky přiměřené 
životnosti“. Společnost EuroWindoor si není vědoma potřeby jít dále, a proto navrhuje zachovat znění 
současného nařízení o společných ustanoveních. 
• Příloha I část C „Inherentní požadavky na bezpečnost výrobků“. U produktů nabízených členy 
EuroWindoor si nejsme vědomi žádné zdokumentované potřeby regulovat toto téma. Například sklo je 
hlavní klíčovou součástí oken a každý jej zná jako rozbitné s určitým rizikem zranění. Od takového rozbití 
a zranění není možné upustit, lze pouze vyhodnotit riziko pro místo použití, ale nebezpečí nelze zcela 
eliminovat. 
• Příloha I část D „Požadavky na informace o výrobku“. Kromě velmi dlouhého seznamu je několik typů 
informací považováno za důvěrné a kritické a u některých typů je obtížné najít praktické řešení a použití, 
např. 1.2(e) a 1.6. EuroWindoor má také obavy ohledně 1.2(d), protože taková informace by mohla vést k 
soudním sporům v případech, kdy životnost produktu končí např. 38 a ne 40 let, jak bylo deklarováno – 
kdo v takových případech nese důkazní břemeno? Důvodů pro takovou odchylku může být mnoho, a nejen 
pro výrobce, ale i pro zákazníka bude velmi obtížné shromáždit dostatečnou a spolehlivou dokumentaci 
na podporu svého případu. 
EuroWindoor se obává, že zmíněný princip regulace může selhat. To povede k nepraktickému, nejasnému 
a příliš regulovanému trhu se stavebními výrobky, který si ve skutečnosti nikdo nepřeje. 
 
Doporučení:  
EuroWindoor doporučuje, aby bylo v CPR výslovně uvedeno, že jakákoli regulovaná oblast musí být 
založena na dokumentovaných regulačních potřebách a veškeré požadované informace musí být 
založeny na skutečné a zdokumentované potřebě. EuroWindoor doporučuje upustit od rozšiřování 
regulovaného rámce nad rámec toho, co je nezbytné pro vytvoření hladce fungujícího trhu se stavebními 
výrobky s ohledem na osm základních požadavků na stavební práce. Jakékoli rozšíření tohoto s největší 
pravděpodobností prodlouží čas a úsilí potřebné k implementaci a značně zvýší administrativní zátěž pro 
průmysl stavebních výrobků. 

3 Nové definice „stavebních výrobků“ a „typů výrobků“ (článek 3) 

3.1 Článek 3(1) „stavební výrobek“ 

V nové definici „stavebního výrobku“ jsou zahrnuty obaly a návod k použití, a proto všechny požadavky 
na stavební výrobek patří i do obalu a návodu k použití. EuroWindoor musí upozornit, že balení fyzického 
stavebního výrobku se může lišit v závislosti na trase a dopravním prostředku, povětrnostních 
podmínkách, délce přepravy, počtu kusů objednávky atd. 
Zejména zahrnutí obalů vede k masivnímu znásobení počtu stavebních výrobků s vlastním DoP a DoC, a 
to z důvodu různé kombinace a množství surovin nebo komponentů z obalů, např. pro vlastnosti prostředí. 
Počet stavebních výrobků se stává téměř nekonečným a tím i počet typových zkoušek. Zavedení nového 
nařízení není možné. 

 
Doporučení:  
EuroWindoor doporučuje vypustit zahrnutí obalů a návodů k použití v definici stavebních výrobků. 
 
3.2 Článek 3(31) „typ produktu“ 

Okna, dveře a obvodové pláště jsou velmi složité stavební produkty s téměř nekonečnou kombinací 
klíčových dílů různých velikostí a uspořádání. Mnoho klíčových dílů samo o sobě má své vlastní 
produktové standardy s jasně definovanými výkonnostními charakteristikami (např. izolační skleněné 
jednotky). Je každodenní praxí, že takové klíčové díly mohou být použity od různých dodavatelů, aniž by 
se změnil výkon produktu. To je důležité pro nákladově optimální řešení, když si dodavatelé konkurují. 
Pokud dojde ke změnám a dojde k novému typu produktu, z důvodu klíčového dílu od jiného dodavatele, 
dojde ke zdražení produktů bez jakékoli výhody. Výsledkem bude pouze znásobení typů výrobků a 
požadované typové testování. 
 
Kromě toho omezení vyloučením „jakékoli změny s ohledem na výkon“ již neumožňuje deklarovat produkt 
s nejhoršími vlastnostmi jako typ produktu, který má být použit pro řadu produktů s lepšími vlastnostmi, 
aby se omezil počet prohlášení o vlastnostech a prohlášení o shodě. 
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Doporučení:  
EuroWindoor doporučuje nedělat typ výrobku závislým na různých dodavatelích a vypustit „[…] vyrobené 
ve specifickém výrobním procesu za použití dané kombinace surovin nebo komponentů, přičemž stejné 
položky různých výrobců také patří k různým typům výrobků. Rovněž se zrušuje formulace „které vylučují 
jakoukoli změnu s ohledem na výkon“. 

4 Základní vlastnosti produktů (článek 4) 

4.1 Omezení požadavku na regulační potřeby členského státu (čl. 4 odst. 2) 

EuroWindoor oceňuje prohlášení čl. 4 odst. 2, že základní charakteristiky s ohledem na základní 
požadavky na stavby musí brát v úvahu regulační potřeby členských států, ale formulace je příliš široká. 
 
Doporučení:  
EuroWindoor důrazně doporučuje nahradit „…bude brát v úvahu…“ na „…bude omezeno na….“. to zajistí 
aktivní účast členských států a omezení základních charakteristik tak, aby odrážely regulační potřeby. To 
podnítí rychlejší implementaci a omezí zátěž výrobců. 
 
4.2 Odchylka od harmonizované technické specifikace (čl. 4 odst. 3) 

EuroWindoor uznává potřebu mít alternativu k hlavní cestě harmonizovaných norem v případě, že se tyto 
neopodstatněné důvody nevyvíjejí podle potřeby. Jsme však pevně přesvědčeni, že taková alternativní 
trasa musí zůstat výjimkou, ideálně nikdy nepoužívanou. Kritéria uvedená v čl. 4 odst. 3 pro výběr 
alternativní cesty jsou příliš nejasná a otevřená pro výklad. 
 
Doporučení:  
Nastavit sadu kritérií pro výběr alternativní trasy, která jsou mnohem konkrétnější. 
EuroWindoor dále vyzývá k vytvoření jasného písemného a stabilního souboru procesů, rolí, odpovědností 
a časových omezení pro vývoj hEN – od požadavku na standardizaci přes technický návrh až po 
zveřejnění odkazu v Úředním věstníku EU. To umožní rychlejší a bezpečnější vývoj harmonizovaných 
norem, umožní jasná kritéria pro výběr alternativní trasy a omezí potřeby takové alternativní trasy. 
 
4.3 Dobrovolné charakteristiky 

EuroWindoor by rád poukázal na to, že existují dobrovolné vlastnosti výrobků pro okna, dveře a fasády, 
na které se nevztahují základní požadavky na stavby v příloze I. Takové vlastnosti oken a dveří se týkají 
například „bezpečnosti“, jako je „odolnost proti střelám“ (EN 1522 / EN 1523) nebo „odolnost proti výbuchu“ 
(EN 13123-1 / EN 13124-1 a EN 13123-2 / EN 13124-2). Jedná se o dobrovolné charakteristiky a důležité 
pro zákazníky. 
Harmonizované normy pocházejí z normalizačních požadavků podle čl. 4 odst. 2, a proto vždy obsahují 
základní charakteristiky, které jsou v našem chápání povinné. Zmíněné charakteristiky související s 
bezpečností chybí. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor navrhuje povolit dobrovolné vlastnosti v normě výrobku jako dnes, které nespadají do 
harmonizované zóny „základních požadavků na stavby“ v příloze I části A jako nepovinnou součást 
harmonizované normy mimo prohlášení o vlastnostech / prohlášení o shodě. 
 

5 Upravené prohlášení o vlastnostech pro použité, repasované a přebytečné produkty 
(článek 12) 

Není jasné, zda výrobky, které jsou repasovány nebo vylepšeny během renovace budovy bez změny 
vlastníka, spadají pod článek 12 s nutností mít upravené DoP. Navíc nejsou jasná ani velká omezení podle 
12 odst. 3 písm. a) ab). 
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Doporučení: 
EuroWindoor navrhuje v článku objasnit, že zdokonalení stávajících produktů pro účely renovace budovy 
není potřeba DoP. Rovněž by měla být vyjasněna omezení podle čl. 12 odst. 3 písm. a) ab). 
 

6 Povinnosti všech ekonomických subjektů (článek 19) a povinnost výrobců (článek 21) 

6.1 Zbytečná byrokratická zátěž 

Tyto články nahrazují článek 11 současného nařízení o společných ustanoveních a znamenají pro výrobce 
značnou dodatečnou zátěž a složitost. Např. čl. 19 odst. 3, kde informace požadované orgány nemusí být 
založeny na odůvodněných potřebách a zdá se, že jdou nad rámec toho, co je přiměřené, jako je 
vyžadování informací o profilech sociálních médií a bankovních účtech dodavatelů. Ustanovení čl. 19 odst. 
5 vyžaduje, aby všechny údaje o všech stavebních výrobcích s označením CE byly začleněny do databáze 
nebo systému podle článku 78 do dvou měsíců. Toto období není reálné a musí být výrazně delší, protože 
někteří výrobci mají tisíce prohlášení o vlastnostech. Kromě toho je množství informací, které je třeba do 
systému implementovat, nepřiměřené, což vede ke zvýšené administrativní a byrokratické zátěži. 
 
Doporučení:  
EuroWindoor doporučuje zjednodušit povinnosti výrobců na úroveň odpovídající článku 11 tohoto nařízení 
o společných ustanoveních a rozšířit pouze na úroveň, která je odůvodněná regulačními potřebami a 
úměrná dodatečné administrativní a/nebo ekonomické zátěži dopadající výrobce. Dále doporučujeme 
škálovat požadavky, časové harmonogramy a informace na praktičtější úrovni, čímž se omezí zvýšená 
byrokratická zátěž. 
 
6.2 Komunikace plnění podle DoP 

Čl. 21 odst. 2 písm. a) omezuje jakékoli sdělení o vlastnostech na to, co je založeno na metodách 
posuzování harmonizovaných technických specifikací. I když je to plně relevantní s ohledem na zákonné 
požadavky, skutečností na trhu je, že zákazníci požadují informace v několika tvarech, a aby tyto 
požadavky splnili, jsou výrobci často žádáni, aby informovali o parametrech deklarované charakteristiky v 
jiné formě, než jaká se používá pro samotné prohlášení. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor místo toho navrhuje povolit pouze komunikaci charakteristik, které jsou zahrnuty v 
prohlášení o vlastnostech. To umožní sdělit charakteristiku, jak je popsána v prohlášení o vlastnostech a 
používanou pro právní požadavky – a informovat o charakteristice na individuálnějším základě zákazníka. 

 
6.3 Stavební výrobky pro profesionály a spotřebitele 

Ustanovení čl. 21 odst. 5 vyžaduje, aby výrobce na výrobku uvedl, zda je určen pouze pro profesionální 
použití. Není-li takto označeno, standardně to znamená, že produkt je určen také pro spotřebitele. 
EuroWindoor považuje tuto klasifikaci buď/nebo za špatnou a bez odlišností. Výrobky, jako jsou okna a 
dveře, jsou stejně jako mnoho jiných stavebních výrobků, které se také prodávají v obchodech pro kutily, 
a mohou si je tedy koupit i spotřebitelé. Správná instalace produktu však vyžaduje určité dovednosti, a 
protože správná instalace je nezbytným předpokladem pro to, aby fungoval tak, jak má a byl odolný, ne 
všem spotřebitelům by to bylo doporučeno, ale na druhou stranu vy k tomu nutně nepotřebujete výučný 
list tesaře. Způsob použití produktu po instalaci se také liší od produktů běžně klasifikovaných a 
považovaných za spotřební produkty. To by mohlo způsobit neopodstatněné přísné procesy při vyřizování 
nových požadavků, jako např. omezení nových látek regulovaných podle nařízení REACH. To by v 
důsledku mohlo vést k zákazu používání některých základních látek, které jsou používány a integrovány 
neškodným způsobem ve výrobku, ale je třeba zajistit dlouhou životnost k celkovému prospěchu 
udržitelného hospodářství. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor navrhuje vyhnout se zavádění diferenciace stavebních výrobků na buď pouze pro 
profesionály, nebo určené pro spotřebitele. 
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6.4 Označení CE (článek 16) 

Článek 16 vyžaduje, aby bylo označení CE připojeno k výrobku a ke klíčovým dílům. Označení CE musí 
být v souladu s obecnými zásadami stanovenými v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008. EuroWindoor by 
rád poukázal na to, že označení CE oken, dveří a obvodových plášťů obsahuje mnoho charakteristik a 
informací, které je obtížné umístit na samotný výrobek. Zákazníci a uživatelé také obvykle nemají rádi, 
když jsou na samotném výrobku, zejména na skle, viditelné jakékoli označení. Požadavek na dodatečné 
označení CE pro klíčové části to ještě více komplikuje a normálně to není možné splnit. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor doporučuje učinit příkaz k připojení označení CE libovolně a umožnit mít CE na průvodních 
dokumentech rovnocenné s připojením k samotnému stavebnímu výrobku. Vzhledem k tomu, že výrobce 
je odpovědný za kompletní výrobek, není nutné mít každou klíčovou část dodatečně označenou CE. 

7 Dodatečné ekologické povinnosti výrobců (článek 22) 

7.1 Některé požadavky nejsou vždy použitelné a nelze je vždy přesně definovat 

Je pozitivní, že požadavky uvedené v čl. 22 odst. 2 se použijí pouze tehdy, jsou-li stanoveny v 
harmonizované normě nebo aktu v přenesené pravomoci. Požadavky však lze vnímat pouze jako 
orientační, např. 22(2d) vyžaduje, aby trvanlivost neklesla pod průměr výrobků této kategorie. To podle 
definice není možné u všech produktů. Dalším příkladem je „současný stav“ uvedený v čl. 22 odst. 2a, 
který nelze definovat jako pevnou úroveň a mezi členskými státy a regiony se liší. 22(2f) vyžaduje, aby 
byly zpřístupněny informace o opravě. To může být relevantní pro některé stavební výrobky a pro některé 
oblasti, ale rozhodně ne pro všechny. 22(2j) vyžaduje, aby výrobci znovu získali vlastnictví nadbytečných 
a neprodaných výrobků. Opět to může být možné u některých typů stavebních výrobků, ale ne u všech, 
např. dveře nebo okno jsou obvykle vyráběny na zakázku a mohou být natřeny pro konkrétní použití a ve 
velikosti požadované zákazníkem. Takový produkt nelze získat zpět bez vážného ekonomického rizika 
pro výrobce. 
 
Doporučení: 
Ujasnit, že požadavky uvedené v čl. 22 odst. 2 jsou použitelné pouze tam, kde je to relevantní. Používat 
pouze jasně definované požadavky. 
 
7.2 Označování environmentální udržitelnosti 

V čl. 22 odst. 5 zmocňuje Komisi k zavedení označování environmentální udržitelnosti včetně „označování 
semaforem“. To je v rozporu s obecným konsensem, že vlivy stavebních výrobků na životní prostředí lze 
posuzovat pouze jako součást finálních stavebních prací a vždy závisí na požadovaném technickém 
provedení. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor navrhuje zdržet se této možnosti – nebo omezit potenciální rozsah na oblasti, kde existuje 
jasná dokumentace, že označování stavebních výrobků z hlediska ochrany životního prostředí na 
individuálním základě je vědecky podložené. 

8 Prohlášení o environmentálních charakteristikách (příloha I část A 2) 

Podle čl. 11 odst. 2 musí být prohlášení o vlastnostech vypracováno podle vzoru uvedeného v příloze II a 
musí zahrnovat alespoň povinné základní charakteristiky uvedené v příloze I části A bodě 2, např. dopady 
změny klimatu. Charakteristiky prostředí se posuzují podle čl. 22(1) s harmonizovanými technickými 
specifikacemi nebo pomocí softwaru volně dostupného na webových stránkách Evropské komise. 
Tyto metody/postupy pro posouzení životního cyklu mají, kvůli měnícím se hranicím systému a 
předpokladům a metodologickým volbám, problémy s reprodukovatelností a ignorují účinky různého 
použití. Dnes jsou široce používána a přijímána prohlášení o environmentálních produktech podle EN 
15804 k poskytování informací o environmentálních charakteristikách stavebních produktů. 
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Doporučení: 
Stavební výrobky, jako jsou okna, jsou často složité výrobky, které plní mnoho funkcí a environmentálních 
charakteristik, protože účinky změny klimatu nezávisí pouze na výrobku, ale také na konstrukci/budově a 
její poloze. Společná metodika pro určování environmentálních charakteristik stavebních výrobků proto 
musí být v souladu s EN 15804. Pravidla pro stavební výrobky podle EN 15804 by se neměla měnit a 
nadále by měla umožnit například použití obecných údajů, použití průměrných údajů společnosti a použití 
různých scénářů např. na konci životnosti, protože výrobci často neznají místo použití výrobku po uvedení 
na trh. 
Pro obecná data příloha V 7. e) s auditem výrobního závodu, dodavatelů a poskytovatelů služeb nedává 
smysl a je třeba ji upravit. Požadavek „nulové tolerance“ při ověřování specifických nebo sekundárních dat 
společnosti ohledně udržitelnosti životního prostředí není možný, protože hodnocení musí být založeno 
na mnoha předpokladech nebo pomocí „průměrů“. 

9 Požadavky na informace o produktu (příloha I, část D) 

Kromě právních důsledků pro důvěrné informace vysvětlených v odstavci 2 by EuroWindoor komentoval 
dopad obrovského množství požadovaných informací. Podle čl. 21 odst. 6 musí být výrobky doprovázeny 
informacemi stanovenými v harmonizovaných technických specifikacích a v příloze I části D v jazyce 
určeném členským státem. 
EuroWindoor požádal výrobce o návrh produktových informací pro jednoduchou vnější dveřní sadu podle 
přílohy I části D, kterou můžete najít jako přílohu zpětné vazby EuroWindoor. EuroWindoor zjistil, že tyto 
informace pro jeden produkt (např. dveřní sadu) jsou příliš vyčerpávající. 
Množství dat je obrovské, protože je třeba poskytnout mnoho informací, které ale zákazník obvykle 
nepotřebuje. Zejména okna se běžně montují v továrně, dodávají a obvykle montují profesionály (často 
přímo výrobcem). Pro tyto výrobky informace, jako jsou pokyny pro montáž, instalaci a připojení, včetně 
výkresů, schémat… podle přílohy I části D 1.3. (a) (ii) je k ničemu. 
Dokumentované informace pro všechny produkty podobného typu jsou navíc většinou stejné, takže 
zákazník dostává zbytečně více identických informací o produktu v papírové podobě, což je v rozporu s 
efektivitou zdrojů a evropskými klimatickými cíli. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor doporučuje od výrobce požadovat pouze informace o výrobku, které zákazník potřebuje, a 
to pouze tehdy, je-li uvedeno v žádosti o standardizaci, protože je pro každou skupinu výrobků odlišné. 
Mělo by být možné poskytnout informace ke stažení na webových stránkách výrobce z důvodu obsáhlého 
množství dokumentace, která je často stejná pro různé produkty podobného typu. Odkaz na informace 
může výrobce poskytnout v prohlášení o vlastnostech. 

10  Výbor pro stavební výrobky (článek 88) 

EuroWindoor věří, že úspěšná implementace CPR vyžaduje úzkou spolupráci mezi všemi příslušnými 
zúčastněnými stranami, v neposlední řadě to, že členské státy shledaly, že pravidla splňují jejich 
vnitrostátní potřeby pro dokumentaci stavebních prací. EuroWindoor se domnívá, že důležitým nástrojem 
pro to je způsob, jakým je organizován a pověřen výbor stavebních výrobků, který dává část odpovědnosti 
členským státům. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor navrhuje, aby se mandát výboru pro stavební výrobky změnil z asistenční na 
spolurozhodovací roli, např. založené na většinovém hlasování mezi zástupci členských států a kde by v 
případě rovnosti hlasů mohl být rozhodující hlas Komise. 
 

11  Systém posuzování a ověřování (příloha V) 

11.1 Zvýšení nákladů a zátěže novým AVS 

Členové EuroWindoor vyrábějí produkty, které převážně spadají pod současný AVCP 3, který se nejvíce 
blíží navrhovanému AVS 3. I když považujeme za pozitivní vytvořit pro NB větší jistotu, aby se ujistil, že 
posuzované produkty jsou ve skutečnosti podobné těm, které jsou umístěny na trhu, EuroWindoor 
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považuje navrhovaný AVS za nepraktický, drahý a nemusí nutně splňovat cíl. Kromě toho pouze velcí 
výrobci budou mít pravomoc sami hodnotit výkon pomocí drahého zkušebního zařízení, a nakonec se při 
posuzování výkonu budou spoléhat na zkušební laboratoře. Kontrola 20 (30, 40, 50) náhodných bodů 
dokumentace může být pro některé produkty příliš mnoho a pro jiné možná příliš málo. Může to pomoci 
notifikované osobě při ověřování výrobku, ale nepomůže to výrobci dále v jeho FPC nebo dozoru nad 
trhem při posuzování, zda výrobek uváděný na trh skutečně splňuje deklarované vlastnosti. Povede to 
také ke „dvojímu testování“, protože mnoho testů nemůže NB ověřit bez testování samotných. 
Navíc některé výrobkové normy jako EN 14351-1 již obsahují zjednodušené postupy (tabulkové hodnoty 
nebo jednoduché výpočty) pro některé charakteristiky na bezpečné straně, aby poskytly nákladově 
efektivní řešení pro složité výrobky, jako jsou okna s často se měnícími výkonnostními charakteristikami 
(např. z různých kombinací komponentů. Použití těchto zjednodušených postupů ve skutečnosti 
nevyžaduje notifikované osoby, protože je snadno kontroluje každý, zatímco použití zjednodušených 
postupů by mělo být vždy spojeno s AVS 4. Sníží náklady na označení CE a byrokratickou zátěž, která je 
nezbytná. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor vidí několik dalších způsobů, jak splnit cíl zvýšení odpovědnosti za deklarované výkony a 
informace bez nutnosti přehodnocování celého systému, ale prostřednictvím úprav a doplnění stávajících 
systémů AVCP. Jedním z nápadů by mohlo být zaměřit se na konstrukční parametry posuzovaného 
výrobku, které mají zvláštní dopad na posuzovaný výkon (parametry Critical to Performance), spíše než 
na kontrolu náhodných bodů. Měl by je navrhnout výrobce, ověřit notifikovanou osobou – včetně podrobné 
kontroly, zda výrobek odpovídá výkresům a technickým informacím – a zdokumentovat ve zprávě o 
posouzení. Tyto informace jsou užitečné pro FPC výrobce a později pro Úřad pro dozor nad trhem k 
ověření, že FPC výrobce skutečně řeší a ověřuje parametry kritické pro výkon. 
Kromě toho by použití těchto zjednodušených postupů mělo být vždy spojeno s AVS 4. 
 
 
11.2 Pravidlo pro odebrání certifikátu (Příloha V 7. f) 

Tento požadavek, aby NB odmítala vydání certifikátů nebo odebrání certifikátu po dobu minimálně jednoho 
roku před povolením nového vydání, pokud byla překročena chybovost nebo došlo k závažné chybě, není 
možný, protože neexistuje žádná definice pro „nesoulad“ nebo „závažné nedodržení“, ale důsledky (a 
právní problémy s nimi spojené) budou pro výrobce a NB ochromující! Výrobce protipožárních dveří by byl 
vytlačen z podnikání – a pokud by se to dostalo k soudu a rozhodnutí NB muselo být zrušeno, kompenzace 
snadno překročí pojistné krytí NB. 
 
Doporučení: 
Certifikáty budou znovu vydány, jakmile bude vyřešen důvod „neshody“. 

12  Zjednodušené postupy (kapitola VII) 

12.1 Použití vhodné technické dokumentace (článek 64) 

Známé „kaskádové typové zkoušení“ podle čl. 36 odst. 1 písm. c) stávajícího nařízení o společných 
ustanoveních je nyní uvedeno v čl. 64 odst. 1 písm. b) a je omezeno na výrobky, na které se vztahuje 
harmonizovaná technická specifikace. Jsou výrobky, které nespadají pod harmonizovanou výrobkovou 
normu, a proto se na ně vztahují evropské hodnotící dokumenty (EAD), příkladem jsou netradiční schody 
EAD nebo systém strukturálního tmelu (lepené zasklení). Protože EAD jsou velmi drahé, poskytovatel 
takového systému obvykle provádí typové zkoušky a dodává dokumentaci výrobcům podle stejného 
kaskádového postupu. Ve skutečnosti jsou produkty podle EAD z řešení vyloučeny. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor doporučuje zahrnout do 64 1 b) také evropské hodnotící dokumenty pro „kaskádový“ 
postup). 
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12.2 Vynechání možnosti „sdílené typové zkoušení“ stávajícího CPR čl. 36 odst. 1 písm. b) 

Možnost „sdílené typové zkoušení“ podle čl. 36 odst. 1 písm. b) stávajícího nařízení o společných 
ustanoveních, kdy výrobce může použít výsledky zkoušek získané jiným výrobcem pouze poté, co získal 
povolení od tohoto výrobce, je často využívána malými a středními podniky ke snížení nákladů a nebyla 
zahrnuta v novém CPR. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor doporučuje znovu zavést „sdílené typové zkoušení“ stávajícího CPR čl. 36 odst. 1 písm. b) 
v 64, protože jde o důležitý zjednodušený postup pro malé a střední podniky. 

13  Přechod na novou CPR (článek 93) 

EuroWindoor si uvědomuje, že článek 93(5) by mohl učinit veškerou stávající zkušební dokumentaci 
neplatnou pět let po vstupu nových hTS v platnost. Rádi bychom poukázali na to, že sektor investoval 
miliardy eur do testování a dodržování stávajícího nařízení CPR, které by byly nutné znovu investovat pro 
opětovné testování pouze proto, že vstoupí v platnost nové hTS. 
Pro opětovné zkoušení by měly být relevantní pouze podstatné změny výrobku nebo zkušební metody 
vedoucí k negativnímu hodnocení vlastností výrobku. 
 
Doporučení: 
EuroWindoor navrhuje ponechat zkušební protokoly stávajícího CPR v platnosti, dokud se zkušební 
metoda nezmění. 
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*** 
 

 
About EuroWindoor AISBL – EuroWindoor AISBL was founded as an international non-profit 
Association, in order to represent the interests of the European window, door and facade (curtain walling) 
sector. Our 19 national associations speak for European window, door and facade manufacturers that are 
in direct contact with consumers, and thereby having large insights on consumers' demands and 
expectations. We are at the forefront interacting with dealers, installers and consumers buying windows 
and doors, and the companies behind the associations cover selling all over Europe.  
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
         

 

   

 

 

 

 

 

         

 

 
 

 
 

   
 

         

 

 
 

 

 

 
 

  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DoP = Declaration of Performance – Prohlášení o vlastnostech 
DoC = Declaration of Conformity – Prohlášení o shodě 

 NB   = Notify Body – Autorizovaná osoba 
AVCP = Assessment and Verification of Constancy of Performance - posuzování a ověřování stálosti vlastností 
FPC =  Počáteční kontrola výroby 
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