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Národní předmluva 

Pro usnadnění používání tohoto dokumentu byly do textu vloženy národní poznámky obsahující vysvětlení 
a doplňující informace. Tyto poznámky jsou značeny NP1) až NP11). Národní poznámky značené NPa) až 
NPe) jsou do textu vloženy u termínů, kterými se český překlad nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR), platný v roce 
2012 liší od české terminologie směrnice pro stavební výrobky CPD 89/106/EHS, používané v současných 
překladech harmonizovaných norem a zavedené v praxi. Tyto národní poznámky jsou vloženy vždy při prvním 
výskytu daného termínu. 

POZNÁMKA Anglická verze dokumentu CEN – TF N 530 Rev2 z 13. 4. 2012 je dostupná na internetových 
stránkách CEN: http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/Pages/default.aspx => Guidance for 
specification writers => Template for Annex ZA 

http://www.cen.eu/work/areas/construction/products/Pages/default.aspx�
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Vypracování přílohy ZA 

Předmluva 
Příloha ZA je část normy používaná pro účely označení CE stavebních výrobků a měnící celou evropskou 
normu výrobku nebo její část na harmonizovanou evropskou normu výrobku.  

Příloha ZA určuje ty články normy (nebo odkazuje na články jiné normy), které zahrnují základní charakteristiky 
obsažené v příslušném mandátu, uvedené v odpovědi na mandát, vypracované technickou komisí (TC) 
a schválené Evropskou komisí. 

Navíc uvádí systém (systémy) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)NP1) stavebního výrobku 
(výrobků), stanovený akty Evropské komise, kterému je příslušný výrobek podroben předtím, než je výrobce 
oprávněn vypracovat prohlášení o vlastnostech (DoP) a připojit označení CE. 

                                                            
NP1) NÁRODNÍ POZNÁMKA Zkratky (AVCP, FPC, DoP) budou v překladech harmonizovaných norem ponechány v angličtině. 

V textu budou uváděny takto – „plný český název (anglická zkratka)“. 
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Úvod 

(1) Při přípravě tohoto dokumentu bylo přihlédnuto ke zkušenostem získaným při vypracování přílohy ZA 
vztahující se ke směrnici 89/106/EHS a při přijetí nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR).1 

(2) Kapitola 1 tohoto dokumentu obsahuje obecný pokyn, který zahrnuje vysvětlení týkající se významu 
různých částí kapitoly 2. 

(3) Kapitola 2 tohoto dokumentu obsahuje šablonu, kterou musí nové, revidované nebo změněné (kandidátské) 
harmonizované normy obsahovat při předložení k hlasování FV nebo hlasování UAP (etapa 50.20.0000) po 
1. červenci 2013. 

(4) Ve vzoru uvedeném v kapitole 2 tohoto dokumentu: 

− text typu [modré písmo]NP2) označuje položky určené k vyplnění; 

− text typu [černá kurziva] označuje poznámky nebo jiné vysvětlivky, které nejsou součástí normy. 

1 Obecný pokyn 

1.1 Význam přílohy ZA 

1.1.1 Obecně 

(1) Příloha ZA je částí normy, která musí být, bez ohledu na zjednodušené postupy, které umožňuje CPR, 
použita pro účely označení shody CE a která mění celou evropskou normu výrobku nebo její část na 
harmonizovanou evropskou normu výrobku.  

(2) Přílohu ZA obsahují pouze (kandidátské) harmonizované normy výrobků; neobsahují ji podpůrné normy. 

(3) Příloha ZA určuje ty články normy (nebo odkazuje na články jiné normy), které zahrnují základní 
charakteristiky obsažené v příslušném mandátu, uvedené v odpovědi na tento mandát, vypracované technickou 
komisí (TC) a schválené Evropskou komisí.  

(4) Příloha ZA navíc uvádí systém (systémy) pro posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního 
výrobku (výrobků) (AVCP), který je stanovený rozhodnutím Evropské komise a který je potřeba u příslušného 
výrobku použít předtím, než je výrobce oprávněn vypracovat prohlášení o vlastnostech (DoP) a připojit 
označení CE. 

(5) Příloha ZA, přestože je informativní, obsahuje informace k těm částem normy, které se vztahují 
k regulovanýmNP3) požadavkům a mají vliv na označení CE. 

1.1.2 Článek ZA.1 – Předmět a příslušné charakteristiky 

(1) Tento článek přílohy ZA uvádí, v tabulkách ZA.1.1 až ZA.1.n, předmět přílohy a musí odpovídat předmětu 
normy (kapitola 1). Obvykle bude rozsah předmětu v příloze ZA shodný s předmětem normy, přestože 
v některých případech může být více omezen. 

(2) Není ale možné, aby příloha ZA měla rozsah předmětu širší než samotná norma. 

(3) Tabulky ZA.1.1 až ZA.1.n musí obsahovat všechny základní charakteristiky (včetně posouzení hledisek 
trvanlivostiNP4)) stanovené v mandátu, považované technickou komisí (TC) za odpovídající a schválené 
Evropskou komisí jako vhodné a článek (články) této (nebo jiné) normy, kde jsou všechny charakteristiky obsaženy. 
                                                            
1  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované 

podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS (OJEU L88 z 4. 4. 2011) 
(označované jako nařízení o stavebních výrobcích – CPR). 

NP2)  NÁRODNÍ POZNÁMKA K modré barvě písma byl navíc zvolen typ písma Times New Roman pro rozlišení při 
černobílém tisku. 

NP3) NÁRODNÍ POZNÁMKA Anglický termín regulatory je v tomto dokumentu přeložen jako regulovaný, ve významu 
„stanovený mandátem Evropské komise uděleným podle nařízení CPR “. 
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(4) Kapitola 4 normy musí být dostatečně jasně rozčleněná, tak aby odkazy na kapitolu nepřinášely do 
harmonizované části EN další požadavky, nezahrnuté v mandátu. 

(5) Obecně se má jeden článek vztahovat pouze k jedné charakteristice. Tabulka má odkazovat pouze na 
kapitolu 4, ne na zkušební metodu (metody) (ty však mohou být uvedeny ve sloupci „Poznámky“ v tabulkách 
ZA.1.1 až ZA.1.n), protože použitá zkouška/posouzení/výpočetní metoda má být v příslušných článcích 
jednoznačně identifikovatelná.  

(6) Třetí sloupec tabulek ZA.1.1 až ZA.1.n, nazvaný „Regulované třídy“NP5), je vyhrazen regulovaným třídám 
a úrovním vlastností. 

(7) Poslední sloupec v tabulkách ZA.1.1 až ZA.1.n, nazvaný „Poznámky“, má být použit pro stanovení 
způsobu vyjádření výsledků (tj. jednotky, hodnoty atd.), mezních úrovní nebo (technických) tříd vlastností. 

(8) Články, na které tabulky ZA.1.1 až ZA.1.n odkazují, mají poskytovat jednoznačné stanovení metody 
zkoušky/posouzení/výpočtu, která má být použita. Toho je obvykle dosaženo uvedením textu ve formě 
požadavku v kapitole 4 normy, s odkazem na metodu zkoušky/posouzení/výpočtu v kapitole 5 „Zkoušení, 
posuzování a metody odběru vzorků“ nebo na jinou normu (viz vzorová norma). 

(9) Tabulky ZA.1.1 až ZA.1.n mohou však v případě potřeby odkazovat na články v jiné normě. 

(10) Jestliže evropská norma zahrnuje pouze základní charakteristiky stanovené mandátem, tabulky ZA.1.1 až 
ZA.1.n budou odkazovat na všechny základní charakteristiky v kapitole 4 normy. 

(11) Častěji však budou odkazovat pouze na některý z článků, jestliže norma obsahuje i jiné než 
harmonizované požadavky. 

(12) Jestliže se norma týká výrobku s výrazně odlišnými konečnými použitími (tj. s různými charakteristikami) 
nebo jestliže zahrnuje výrobky, na které se vztahuje více než jeden mandát, musí být tabulky ZA.1.1 až ZA.1.n 
příslušně rozděleny.  

1.1.3 Ćlánek ZA.2 – Postup (postupy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 

1.1.3.1 ZA.2.1 Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 

(1) Příloha ZA musí obsahovat článek ZA.2.1, který uvádí příslušný systém (systémy) posuzování a ověřování 
stálosti vlastností (AVCP) a úkoly různých stran, tj. kdo bude provádět posuzování a ověřování. 

(2) Pouze příloha ZA může uvádět podrobnosti týkající se stanovení úkolů třetí strany. 

(3) ZA.2.1 musí uvádět příslušný systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 
a jakékoli jiné předpisy vytvořené Evropskou komisí, uvedené v textu rozhodnutí ES a v mandátu, například 
„V případě výrobků podle systému 1 a 3 musí být pro určení typu výrobku omezeny úkoly oznámeného subjektu 
na následující charakteristiky...“. 

(4) Jestliže systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP), stanovený Evropskou komisí 
prostřednictvím rozhodnutí ES nebo delegovaných aktů zahrnuje několik výrobků a/nebo několik zamýšlených 
použití, mohou být ty z nich, které zahrnuje norma, vyňaty společně s příslušným textem nebo poznámkami pod 
čarou, ale bez změny použitých formulací. Toto musí být provedeno s opatrností, aby bylo zajištěno, že 
norma neúmyslně nemění systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) nebo jeho detaily. Je-li ale 
odkaz na výrobky zahrnutý ve výše uvedených aktech příliš obecný, mohou technické komise (TC) doplnit 
formulaci upřesňující odkaz na výrobek (výrobky). V tomto případě to musí být provedeno mimo tabulku 
převzatou z aktů Evropské komise. 

                                                                                                                                                                                                           
NP4)  NÁRODNÍ POZNÁMKA V případě výrobků se anglický termín durability překládá jako trvanlivost. Termín životnost se 

používá v souvislosti se stavbami. 
NP5)  NÁRODNÍ POZNÁMKA V harmonizovaných evropských normách platných v době vydání tohoto dokumentu je tento 

sloupec obvykle nazván Třídy a/nebo úrovně (Classess and/or levels). Uváděný termín regulovaný znamená 
stanovený mandátem. 
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(5) Odpovědnost za různé úkoly vztahující se k posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) musí být 
uvedena obdobně jako v tabulkách ZA.3.1 až ZA.3.5 v kapitole 2 tohoto dokumentu. Toto stanovení 
odpovědnosti musí být odsouhlaseno Evropskou komisí, protože představuje úkoly pro různé strany uvedené 
v příloze V k CPR. 

(6) CPR požaduje „Zkoušky/další zkoušky vzorků odebraných v závodě v souladu s předepsaným plánem 
zkoušek“ u systémů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 1+, 1, 2+. Tímto se obvykle předpokládá 
zkoušení finálních výrobků v rámci řízení výroby (FPC). 

(7) Článek ZA.2.1 také vyžaduje, aby u výrobku, u kterého výrobce zamýšlí deklarovat vlastnosti, byl určen 
jeho typ v závislosti na základních charakteristikách uvedených v tabulce ZA.1.  

(8) Příloha ZA nesmí uvádět požadavky na kvalifikaci nebo akreditaci oznámených subjektů. Toto je záležitostí 
legislativy ponechané v odpovědnosti členských států. 

(9) V případě, že se na stavební výrobek vztahuje více než jeden systém posuzování a ověřování stálosti 
vlastností (AVCP), musí příloha (přílohy) ZA uvést informace vztahující se k úlohám příslušného systému 
posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP). Pro každý jednotlivý případ budou poskytnuty pokyny.  

1.1.3.2 Článek ZA.2.2 – Prohlášení o vlastnostech (DoP) 

Příloha ZA obsahuje možný způsob zpracování prohlášení o vlastnostech (DoP), jak jej uvádí příloha III k CPR 
a jak je uvedeno níže  (viz článek ZA.2.2.3 „Příklad prohlášení o vlastnostech“). 

Prohlášení o vlastnostech 

 

Č. ......................................[stanoví výrobce] 

 

1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku: [stanoví výrobce] 

2) Typ, dávka nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle 
čl. 11 odst. 4: [stanoví výrobce v souladu s ustanoveními jeho řízení výroby (FPC)] 

3) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použitíNPa) stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou 
technickou specifikací a v souladu se záměrem výrobce: [převezme se z kapitoly „Předmět“ 
harmonizované normy] 

4) Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce 
podle čl. 11 odst. 5: [stanoví výrobce a musí odpovídat informaci uvedené na štítku s označením CE] 

5) Popřípadě jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly 
uvedené v čl. 12 odst. 2: [stanoví výrobce] 

6) Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku uvedené v příloze V: 
[převezme se z posledního sloupce tabulky ZA.2 přílohy ZA harmonizované normy] 

7) V případě prohlášení o vlastnostech stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma: 
[jméno a identifikační číslo oznámeného subjektu, jestliže se na příslušný výrobek vztahuje systém 
posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)  1+, 1, 2+ nebo 3] 

Provedl: [popis úkolů provedených oznámeným subjektem v závislosti na daném systému AVCP se 
převezme z příslušného odstavce článku ZA.2.2 přílohy ZA harmonizované normy, podle úkolů třetí 
strany, jak je uvedeno v příloze V k CPR]  

podle systému [tato informace se převezme z posledního sloupce tabulky ZA.2 přílohy ZA 
harmonizované normy] 

a vydal: [osvědčeníNPb) o stálosti vlastností, osvědčení o shodě řízení výroby, protokoly 
o zkouškách/výpočtech – podle potřeby]. 

                                                            
NPa) NÁRODNÍ POZNÁMKA Česká terminologie CPD uvádí termín určené použití (intended use).  
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8) Deklarované vlastnosti 

Základní charakteristiky 
(viz poznámka 1) 

VlastnostiNP6) 
(viz poznámka 2) 

Harmonizovaná technická 
specifikace (viz poznámka 3) 

   

   

   
 
Poznámky k tabulce: 

1. Sloupec 1 obsahuje seznam základních charakteristik stanovených v harmonizovaných technických specifikacích pro 
zamýšlené použití nebo zamýšlená použití uvedená v bodě 3 výše [tyto informace se převezmou z tabulky ZA.1 
přílohy ZA harmonizované normy. Úplný přehled základních charakteristik musí zachovat stejné pořadí a stejné znění, 
jak je uvedeno v tabulce ZA.1]; 

2. U každé základní charakteristiky uvedené ve sloupci 1 a v souladu s požadavky článku 6 CPR musí sloupec 
2 obsahovat deklarované vlastnosti vyjádřené úrovní, třídou nebo popisem, vztahující se k příslušným základním 
charakteristikám [tyto informace se převezmou z posledního sloupce tabulky ZA.1 přílohy ZA harmonizované normy]. 
Uvedou se písmena „NPD“ (No Performance Determined – Žádná vlastnost není stanovena), jestliže není deklarována 
žádná vlastnost; 

3. U každé základní charakteristiky uvedené ve sloupci 1 musí být ve sloupci 3 uveden datovaný odkaz na příslušnou 
harmonizovanou normu a v případě potřeby odkaz na číslo použité specifické nebo příslušné technické dokumentace; 

Požadavky, se kterými je výrobek v souladu v případě, kdy byla použita specifická technická dokumentace 
podle článku 37 nebo 38 [tato informace se vynechá v případě, kdy uvedené zjednodušené postupy nejsou pro 
výrobce odpovědného za prohlášení o vlastnostech (DoP) použitelné nebo kdy příslušný výrobek není vyráběn 
jednotlivě nebo nesériově na zakázku na zvláštní objednávku a zabudován jen do jedné určité stavby]; 

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 8.  

Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. 

Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 

………………………………………………………………………………………………………….............................. 

(jméno a funkce) 

………………..………………  ……………………………… 

(místo a datum vydání) (podpis) 

POZNÁMKA 4 Číslo prohlášení o vlastnostech je přiděleno příslušným výrobcem (prohlášení o vlastnostech může být 
očíslováno shodně s referenčním číslem typu výrobku). 

POZNÁMKA 5 Číslo oznámeného subjektu je číslo přidělené Evropskou komisí v návaznosti na postup oznamování. 

POZNÁMKA 6 Pro účely prohlášení o vlastnostech vztahujících se k základnímu požadavku č. 1 (BWR)NP7) “Mechanická 
odolnost a stabilita“ (včetně těch hledisek BWR č. 4 “Bezpečnost při užívání“, které se vztahují k mechanické odolnosti 
a stabilitě) a k hlediskům BWR č. 2 “Požární bezpečnost“ v případě konstrukčních výrobků, musí být k poskytnutí informací, 
které mají být součástí prohlášení o vlastnostech (DoP), použity metody 1, 2, 3a, nebo 3b.   

Příslušné technické komise (TC) musí vypracovat přílohu ZA, která je součástí kandidátských harmonizovaných norem, 
a poskytnout jednu, několik nebo všechny metody na základě příslušného pokynu CEN (připravuje se). 

1.1.4 Článek ZA.3 – Označení CE a značení štítkem 

(1) Tento článek uvádí informace vztahující se k označení CE stanovené v článku 8 a 9 CPR. 

                                                                                                                                                                                                           
NPb)  NÁRODNÍ POZNÁMKA Česká terminologie CPD uvádí termín certifikát (certificate). 
NP6) NÁRODNÍ POZNÁMKA CPR uvádí termín vlastnosti (performance) pro označení sloupce obsahujícího hodnoty, 

třídy, úrovně nebo slovní vyjádření. Odpovídá spíše původnímu českému termínu CPD ukazatele vlastností.  
NP7) NÁRODNÍ POZNÁMKA Termín základní požadavek je v CPR vyjádřen anglickým termínem basic requirement, tento 

dokument zavádí termín basic work requirement (BWR). 
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(2) Technické komise (TC) mají umožnit použití možnosti „žádná vlastnost není stanovena“ (NPD) v případě, 
že charakteristika není pro dané konečné použití regulována.  

(3) Aby bylo zajištěno, že všichni výrobci obdobných výrobků použijí označení CE stejným způsobem, je 
potřeba, aby článek ZA.3 byl konkrétní v umístění označení CE a informací s ním spojených.  

(4) Podle odstavce 9.1 a 9.2 CPR musí být označení CE připojeno viditelně, čitelně a nesmazatelně: 

– ke stavebnímu výrobku nebo 

– k štítku k němu připojenému. 

(5) Jestliže to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné:  

– připojí se k obalu nebo 

– k průvodní dokumentaci. 

(6) Označení CE musí být doplněno: 

– posledním dvojčíslím roku, ve kterém bylo poprvé připojeno; 

– jménem, registrovanou adresou výrobce nebo identifikační značkou umožňující snadnou a jednoznačnou 
identifikaci jména nebo firmy a adresy výrobce; 

– jedinečným identifikačním kódem typu výrobku (přidělí výrobce); 

– referenčním číslem prohlášení o vlastnostech (přidělí výrobce); 

– úrovní nebo třídou vlastností uvedených v prohlášení; 

– odkazem na použitou harmonizovanou normu; 

– popřípadě identifikačním číslem oznámeného subjektu a  

– zamýšleným použitím stanoveným v použité harmonizované normě.  

(7) Všechny články ZA.3 uvádějí příklad (příklady) označení CE. Jestliže technické komise (TC) zamýšlejí mít 
více než jedno umístění označení (např. na výrobku je označení CE doprovázené identifikačním číslem 
zúčastněného subjektu a na průvodní obchodní dokumentaci jsou všechny další informace (opět včetně 
označení CE)), musí to být jednoznačně uvedeno.  

(8) Jestliže norma zahrnuje více než jeden typ výrobku a metoda zkoušky/posouzení/výpočtu závisí na typu, 
musí být typ výrobku uveden.  

(9) Jestliže norma uvádí více než jednu metodu zkoušky/posouzení/výpočtu nebo podmínek zkoušky 
a metoda nebo podmínky ovlivňují výsledek, je potřebné v prohlášení o vlastnostech uvést společně se 
získaným výsledkem metodu zkoušky/posouzení/ výpočtu a použité podmínky/uspořádání zkoušky.  

(10) V některých případech, je-li to záměrem technické komie (TC), může specifický identifikační kód typu 
výrobku zahrnovat některé věcné informace (např. rozměry), ale nemůže obsahovat informace 
o neharmonizovaných vlastnostech výrobku. 

(11) U výrobků, které jsou určeny pro trh v rámci EU, nemohou být uvedeny informace týkající se základních 
charakteristik bez připojení označení CE na výrobek. Ta znamená, že například jestliže jsou takové 
informace na výrobku uvedeny, je požadováno, aby bylo označení CE umístěno v jejich blízkosti. 

(12) Část nebo všechny informace, které jsou součástí označení CE, mohou být uvedeny ve formě značení 
nebo symbolů, ale pouze pokud jsou takové systémy značení nebo symbolů definovány v normě. Jestliže 
se použije značení, musí být zajištěno, aby jeho součástí byly pouze informace týkající se základních 
charakteristik.  
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2 Vzor přílohy ZA 

Příloha ZA (informativní) 

Ustanovení této evropské normy, která se týkají ustanovení nařízení EU o stavebních 
výrobcích 

ZA.1 Předmět a příslušné charakteristiky 

Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu M [vloží se číslo a název mandátu] uděleného CEN 
Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu. 

Jestliže je tato evropská norma uvedena v Úředním věstníku Evropské unie (OJEU), jsou ustanovení této normy 
uvedená v této příloze považována za splňující ustanovení příslušného mandátu podle nařízení (EU) 
č. 305/2011. 

Tato příloha stanovuje podmínky pro označení CE [vloží se název stavebního výrobku uvedený v názvu normy] 
zamýšlené pro použití uvedená v tabulce (tabulkách) ZA.1.1 až ZA.1.n a uvádí příslušná ustanovení, která se 
použijí. 

Tato příloha se zabývá stejným předmětem jako kapitola 1 této normy a vztahuje se k hlediskům zahrnutým 
v mandátu a definovaným v tabulce ZA.1.1 až ZA.1.n. 

Tabulka ZA.1.1 – Příslušná ustanovení pro výrobek [A] a zamýšlené použití [1] 

Výrobek: [vloží se název výrobku A uvedený v předmětu normy] 

Zamýšlené použití: [vloží se zamýšlené použití 1] 

Základní charakteristiky [1] 

UstanoveníNP8) této nebo jiné 
evropské normy (norem) 
vztahující se k základním 

charakteristikám [2] 

Regulované třídy 
 [3] Poznámky [4] 

[název základní charakteristiky 1 uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[název základní charakteristiky uvedený ve 
schválené odpovědi na mandát] 

   

[název základní charakteristiky n uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[stálostNP9) základní charakteristiky 1]    

[stálost základní charakteristiky n]    

 

                                                            
NP8) NÁRODNÍ POZNÁMKA Anglický termín clause, obvykle překládaný jako článek, je zde přeložen jako ustanovení, 

obdobně jako v přílohách ZA podle CPD. Vzhledem k obsahu tohoto sloupce a textu tohoto pokynu (1.1.2) se může 
jednat i o „Články obsahující ustanovení“. 

NP9) NÁRODNÍ POZNÁMKA Termín durability je v souvislosti s charakteristikami nebo vlastnostmi výrobků přeložen jako 
stálost. 
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Tabulka ZA.1.2 – Příslušná ustanovení pro výrobek [A] a zamýšlené použití [2] 

Výrobek: [vloží se název výrobku A uvedený v předmětu normy] 

Zamýšlené použití: [vloží se zamýšlené použití 2] 

Základní charakteristiky [1] 

Ustanovení této nebo jiné 
evropské normy (norem) 
vztahující se k základním 

charakteristikám [2] 

Regulované třídy 
[3] 

Poznámky 
[4] 

[název základní charakteristiky 1 uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[název základní charakteristiky 2 uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[název základní charakteristiky n uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[stálost základní charakteristiky 1]    

[stálost základní charakteristiky n]    

Tabulka ZA.1.3 – Příslušná ustanovení pro výrobek [B] a zamýšlené použití [1] 

Výrobek: [vloží se název výrobku B uvedený v předmětu normy] 

Zamýšlené použití: [vloží se zamýšlené použití 1] 

Základní charakteristiky [1] 

Články v této nebo jiné 
evropské normě (normách) 
vztahující se k základním 

charakteristikám [2] 

Regulované třídy  
[3] 

Poznámky 
 [4] 

[název základní charakteristiky 1 uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[název základní charakteristiky 2 uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[název základní charakteristiky n uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[stálost základní charakteristiky 1]    

[stálost základní charakteristiky n]    

Tabulka ZA.1.n – Příslušná ustanovení pro výrobek [n] a zamýšlené použití [n] 

Výrobek:  [vloží se název výrobku n uvedený v předmětu normy] 

Zamýšlené použití:  [vloží se zamýšlené použití n] 

Základní charakteristiky [1] 

Ustanovení této nebo jiné 
evropské normy (norem) 
vztahující se k základním 

charakteristikám [2] 

Regulované třídy  
[3] 

Poznámky
 [4] 

[název základní charakteristiky 1 uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[název základní charakteristiky 2 uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[název základní charakteristiky n uvedený 
ve schválené odpovědi na mandát] 

   

[stálost základní charakteristiky 1]    

[stálost základní charakteristiky n]    
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Prohlášení o vlastnostech výrobku vztahujících se k určitým základním charakteristikám není požadováno 
v těch členských státech (Member States – MS), kde tyto základní charakteristiky pro zamýšlené použití 
výrobku nepodléhají právním požadavkům. 

V takovém případě výrobci, kteří umísťují své výrobky na trh těchto členských států, nejsou povinni stanovit ani 
deklarovat vlastnosti svých výrobků vztahující se k těmto základním charakteristikám a může být pro ně 
v informacích doplňujících označení CE (viz ZA.3) a v prohlášení o vlastnostech použita možnost „žádná 
vlastnost není stanovena“ (NPD). 
[POZNÁMKA 1 Má zde být uvedena každá ze základních charakteristik výrobku a zamýšlené použití, včetně jejich stálosti, 
jak je stanoveno ve schválené odpovědi na mandát. 

POZNÁMKA 2 Mají zde být uvedena ustanovení kapitoly 4. Jsou zde doporučeny články uvádějící metodu stanovení, a nejsou-
li tyto metody součásti článku, mohou být uvedeny v “Poznámkách“ v tabulce. Viz poznámka 4. 

POZNÁMKA 3 Jestliže jsou v těchto článcích normy obsahujících požadavky uvedeny mezní úrovně a třídy vlastností, 
nemusí zde být uvedeny, s výjimkou, kdy jsou regulovanými třídami a úrovněmi vlastností. 

POZNÁMKA 4 Ve sloupci „Poznámky“ má být uveden způsob vyjádření charakteristiky, např. jednotky, tolerance, postup. 
Tento sloupec může také uvádět metodu zkoušky/posouzení/výpočtu a odkazovat na mezní úrovně nebo (technické) třídy 
vlastností, jsou-li stanoveny v normě.] 

ZA.2 Postupy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) [vloží se název stavebního výrobku 
uvedený v předmětu normy] 

ZA.2.1 Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 

Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) [vloží se název stavebního výrobku 
uvedený v předmětu normy] uvedeného v tabulce (tabulkách) ZA.1.1 až ZA.1.n, stanovený rozhodnutím 
(rozhodnutími) ES [vloží se číslo rozhodnutí ES] [vloží se číslo OJEU], je uveden v tabulce ZA.2 pro uvedené 
zamýšlené použití (zamýšlená použití) a příslušnou úroveň (úrovně) nebo třídu (třídy) vlastností.  

Tabulka ZA.2 – Systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) 

Výrobek (výrobky) 
[5] 

Zamýšlené (zamýšlená) použití
[6] 

Úroveň (úrovně) nebo třída 
(třídy) vlastností 

[7] 

Systém (systémy) AVCP 
[8] 

[vloží se název stavebních 
výrobků uvedený 
v rozhodnutí ES nebo 
delegovaných aktech] 

[vloží se zamýšlené použití 
stavebních výrobků uvedené 

v rozhodnutí ES nebo 
delegovaných aktech] 

[vloží se úroveň (úrovně) 
nebo třída (třídy) vlastností 
uvedená v rozhodnutí ES 

nebo delegovaných aktech] 

[vloží se systém AVCP 
uvedený v rozhodnutích 
ES nebo delegovaných 

aktech] 

Systém 1+: Viz nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR) příloha V, 1.1 s prověřovacími zkouškamiNPc) vzorků odebraných před 
uvedením výrobku na trh. 

Systém 1: Viz nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR) příloha V, 1.2. 

Systém 2+: Viz nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR) příloha V, 1.3 včetně osvědčeníNPd) řízení výroby vydaného 
oznámeným subjektem pro osvědčení řízení výroby na základě počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby, 
průběžného dozoru, posuzování a hodnocení řízení výroby. 

Systém 3: Viz nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR) příloha V, 1.4. 

Systém 4: Viz nařízení (EU) č. 305/2011 (CPR) příloha V, 1.5 [9]. 
 

[POZNÁMKA 5 Název výrobků musí být uveden shodně s rozhodnutím (rozhodnutími) ES nebo delegovanými akty. 
Všechny výrobky nezahrnuté do předmětu přílohy ZA mohou být vynechány. Je-li však odkaz na výrobky zahrnutý ve výše 
uvedených aktech příliš obecný, mohou technické komise (TC) doplnit formulaci upřesňující odkaz na výrobek (výrobky). 
V tom případě to musí být provedeno mimo tabulku  převzatou z aktů Evropské komise. 

POZNÁMKA 6 Zamýšlené použití musí být uvedeno shodně s rozhodnutím (rozhodnutími) ES nebo delegovanými akty. 
Všechna zamýšlená použití nezahrnutá do předmětu přílohy ZA mohou být vynechána. 

                                                            
NPc)  NÁRODNÍ POZNÁMKA Česká terminologie CPD uvádí termín auditní zkoušky (audit testing). 
NPd) NÁRODNÍ POZNÁMKA Česká terminologie CPD uvádí termín certifikace (certification). 
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POZNÁMKA 7 Úroveň (úrovně) nebo třída (třídy) vlastností musí být uvedena shodně s rozhodnutím (rozhodnutími) ES 
nebo delegovanými akty. Všechny úrovně nebo třídy vlastností nezahrnuté do předmětu přílohy ZA mohou být vynechány. 

POZNÁMKA 8 Systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) výrobků musí být uvedeny shodně 
s rozhodnutím (rozhodnutími) ES nebo delegovanými akty. 

POZNÁMKA 9 Všechny odkazy na jiný systém (systémy) posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) musí být 
odstraněny.] 

Systém posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP)  [vloží se název stavebních výrobků uvedený 
v předmětu normy] podle tabulky (tabulek) ZA.1.1 až ZA.1.n musí odpovídat postupům posuzování a ověřování 
stálosti vlastností (AVCP) uvedeným v tabulce (tabulkách) ZA.3.1 až ZA.3.n a vyplývajícím z použití 
vyznačených článků této nebo jiné evropské normy. Obsah úkolů oznámeného subjektu musí být omezen na ty 
základní charakteristiky, pokud existují, které uvádí příloha III příslušného mandátu a které výrobce zamýšlí 
deklarovat.  

Tabulka ZA.3.1 – Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro [vloží se název 
stavebních výrobků uvedený v předmětu normy] podle systému 1+ [10] 

Úkoly Obsah úkolu [11] 
UstanoveníNP10) 

použitá při AVCP 
[12] 

Řízení výroby 
(FPC) 

Parametry vztahující se k základním 
charakteristikám z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, 
které jsou deklarovány 

 

Úkoly výrobce 

Další zkoušky vzorků 
odebraných v závodě v souladu 
s předepsaným plánem zkoušek 

Základní charakteristiky z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, 
které jsou deklarovány 

 

Určení typu výrobku na základě 
zkoušek typu (včetně odběru 
vzorků), výpočtu pro typ, 
tabulkových hodnot nebo 
popisné dokumentace výrobku 

[Základní charakteristiky z tabulky ZA.1 
v závislosti na zamýšleném použití, 
uvedené v příloze III mandátu] 

 

Počáteční inspekce výrobního 
závodu a řízení výroby (FPC)   

Jmenovitě uvedené parametry 
vztahující se k základním 
charakteristikám z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, 
které jsou deklarovány [ty, které jsou 
uvedeny v příloze III mandátu]. 
Dokumentace řízení výroby (FPC). 

 

Průběžný dozor, posouzení 
a hodnocení řízení výroby (FPC)

Jmenovitě uvedené parametry 
vztahující se k základním 
charakteristikám v tabulce ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, 
které jsou deklarovány [ty, které jsou 
uvedeny v příloze III mandátu]. 
Dokumentace řízení výroby (FPC) 

 

Úkoly 
oznámeného 
subjektu pro 
osvědčení výrobku 

Prověřovací zkoušky vzorků 
odebraných před uvedením 
výrobku na trh 

Jmenovitě uvedené [základní 
charakteristiky z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, 
které jsou deklarovány] [ty, které jsou 
uvedeny v příloze III mandátu] 

 

 

                                                            
NP10) NÁRODNÍ POZNÁMKA Termín clause je přeložen jako ustanovení, viz NP8). 
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Tabulka ZA.3.2 – Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro [uvede se název 
stavebních výrobků uvedený v předmětu normy] podle systému 1 [10] 

Úkoly Obsah úkolu [11] Ustanovení použitá 
při AVCP [12] 

Řízení výroby (FPC) 

Parametry vztahující se k základním 
charakteristikám z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, které 
jsou deklarovány 

 

Úkoly výrobce 
Další zkoušky vzorků odebraných
v závodě v souladu 
s předepsaným plánem zkoušek 

Základní charakteristiky z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, které 
jsou deklarovány 

 

Určení typu výrobku na základě 
zkoušek typu (včetně odběru 
vzorků), výpočtu pro typ, 
tabulkových hodnot nebo popisné 
dokumentace výrobku 

[Základní charakteristiky z tabulky ZA.1 
v závislosti na zamýšleném použití, 
uvedené v příloze III mandátu] 

 

Počáteční inspekce výrobního 
závodu a řízení výroby (FPC)   

Jmenovitě uvedené parametry vztahující 
se k základním charakteristikám 
z tabulky ZA.1, v závislosti na 
zamýšleném použití, které jsou 
deklarovány [ty, které jsou uvedeny 
v příloze III mandátu]. Dokumentace 
řízení výroby (FPC). 

 

Úkoly oznámeného 
subjektu pro 
osvědčení výrobku 

Průběžný dozor, posouzení 
a hodnocení řízení výroby (FPC)

Jmenovitě uvedené parametry vztahující 
se k základním charakteristikám 
v tabulce ZA.1, v závislosti na 
zamýšleném použití, které jsou 
deklarovány [ty, které jsou uvedeny 
v příloze III mandátu]. Dokumentace 
řízení výroby (FPC). 
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Tabulka ZA.3.3 – Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro [vloží se název 
stavebních výrobků uvedený v předmětu normy] podle systému 2+ 

Úkoly Obsah úkolu [11] Ustanovení použitá 
při AVCP [12] 

Řízení výroby (FPC) 

Parametry vztahující se k základním 
charakteristikám z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, které 
jsou deklarovány 

 

Určení typu výrobku na základě 
zkoušek typu (včetně odběru 
vzorků), výpočtu pro typ, 
tabulkových hodnot nebo 
popisné dokumentace výrobku 

Parametry vztahující se k základním 
charakteristikám z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, které 
jsou deklarovány 

 
Úkoly výrobce 

Další zkoušky vzorků 
odebraných v závodě v souladu 
s předepsaným plánem zkoušek

Základní charakteristiky z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, které 
jsou deklarovány 

 

Počáteční inspekce výrobního 
závodu a řízení výroby (FPC)   

Jmenovitě uvedené parametry vztahující 
se k základním charakteristikám v tabulce 
ZA.1, v závislosti na zamýšleném použití, 
které jsou deklarovány [ty, které jsou 
uvedeny v příloze III mandátu]. 
Dokumentace řízení výroby (FPC). 

 

Úkoly 
oznámeného 
subjektu pro 
osvědčení řízení 
výroby 

Průběžný dozor, posouzení 
a hodnocení řízení výroby (FPC)

Jmenovitě uvedené parametry vztahující 
se k základním charakteristikám v tabulce 
ZA.1, v závislosti na zamýšleném použití, 
které jsou deklarovány [ty, které jsou 
uvedeny v příloze III mandátu]. 
Dokumentace řízení výroby (FPC) 

 

 

 

Tabulka ZA.3.4 – Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro [vloží se název 
stavebních výrobků jak je uveden v předmětu normy] podle systému 3 

Úkoly Obsah úkolu [11] Ustanovení použitá 
při AVCP [12] 

Úkoly výrobce Řízení výroby (FPC) 

Parametry vztahující se k základním 
charakteristikám z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, které 
jsou deklarovány 

 

Úkoly oznámené 
zkušební 
laboratoře 

Určení typu výrobku na základě 
zkoušek typu (založené na 
odběru vzorků provedeném 
výrobcem), výpočtu pro typ, 
tabulkových hodnot nebo 
popisné dokumentace výrobku 

 [Základní charakteristiky z tabulky 
ZA.1, v závislosti na zamýšleném 
použití, uvedené v příloze III mandátu] 
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Tabulka ZA.3.5 – Stanovení úkolů posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) pro [vloží se název 
stavebních výrobků jak je uveden v předmětu normy] podle systému 4 

Úkoly Obsah úkolu [11] Ustanovení použitá 
při AVCP [12] 

Řízení výroby (FPC) 
Parametry vztahující se k základním 
charakteristikám z tabulky ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití 

 

Úkoly výrobce Určení typu výrobku na 
základě zkoušek typu, výpočtu
pro typ, tabulkových hodnot 
nebo popisné dokumentace 
výrobku 

Základní charakteristiky v tabulce ZA.1, 
v závislosti na zamýšleném použití, které 
jsou deklarovány 

 

 
[POZNÁMKA 10 U výrobků, které mají více než jedno zamýšlené použití uvedené v následujících skupinách, se úkoly 
oznámeného subjektu vztahující se k příslušným systémům posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) kumulují.  

POZNÁMKA 11 Text v uvozovkách a psaný kurzivou se nahradí skutečným seznamem příslušných charakteristik nebo 
parametrů stanovených pro příslušné vymezené úkoly v 3.1, 3.2, 3.3 nebo 3.4 v příloze III mandátu. Má-li výrobek více než 
jedno zamýšlené použití, doporučuje se, aby se stanovení úkolů sloučilo do jedné nebo několika z tabulek výše. Výraz „v 
závislosti“ v tomto sloupci se týká skutečnosti, že některé charakteristiky z tabulky ZA.1 nemusí být ve vztahu 
k zamýšlenému použití výrobku posuzovány. 

POZNÁMKA 12 Zde má být odkaz na příslušné články kapitoly týkající se posuzování a ověřování stálosti vlastností 
(AVCP) (kapitola 6 normy). Je-li to nezbytné pro správné použití těchto článků, může v nich být uveden odkaz na specifické 
části tabulek. 

ZA.2.2 Prohlášení o vlastnostech (DoP) 

ZA.2.2.1 Obecně 

Výrobce vypracuje prohlášení o vlastnostech (DoP) a připojí označení CE na základě různých systémů 
posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) stanovených v příloze V k nařízení (EU) č. 305/2011: 

Výrobky podle systému 1+ 

– řízení výroby a další zkoušky vzorků odebraných ve výrobním závodě v souladu s předepsaným plánem 
zkoušek provedené výrobcem; a 

– osvědčení o stálosti vlastností vydané oznámeným subjektem pro osvědčení výrobku na základě určení typu 
výrobku podle zkoušek typu (včetně odběru vzorků), výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné 
dokumentace výrobku; počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby; průběžný dozor, posouzení 
a hodnocení řízení výroby a prověřovací zkoušky vzorků odebraných před uvedením výrobku na trh. 

Výrobky podle systému 1 

– řízení výroby a další zkoušky vzorků odebraných ve výrobním závodě v souladu s předepsaným plánem 
zkoušek provedené výrobcem; a 

– osvědčení o stálosti vlastností vydané oznámeným subjektem pro osvědčení výrobku na základě určení typu 
výrobku podle zkoušek typu (včetně odběru vzorků), výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné 
dokumentace výrobku; počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby a průběžný dozor, posouzení 
a hodnocení řízení výroby. 

Výrobky podle systému 2+ 

– určení typu výrobku na základě zkoušek typu (včetně odběru vzorků), výpočtu pro typ nebo popisné 
dokumentace výrobku; řízení výroby a zkoušky vzorků odebraných ve výrobním závodě v souladu 
s předepsaným plánem zkoušek provedené výrobcem; a 

– osvědčení o shodě řízení výroby vydané oznámeným subjektem pro osvědčení řízení výroby na základě: 

− počáteční inspekce výrobního závodu a řízení výroby a  

− průběžného dozoru, posouzení a hodnocení řízení výroby. 
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Výrobky podle systému 3 

– řízení výroby prováděné výrobcem; a  

– určení typu výrobku na základě zkoušek typu (na základě odběru vzorků provedeném výrobcem), výpočtu 
pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné dokumentace výrobku provedené oznámenou zkušební laboratoří. 

Výrobky podle systému 4 

– řízení výroby prováděné výrobcem; 

– určení typu výrobku výrobcem na základě zkoušek typu, výpočtu pro typ, tabulkových hodnot nebo popisné 
dokumentace výrobku. 

ZA.2.2.2 Obsah 

Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP) je uveden v příloze III k nařízení (EU) č. 305/2011. 

V souladu s nařízením musí prohlášení o vlastnostech (DoP) obsahovat zejména následující informace: 

– odkaz na typ výrobku, pro který je prohlášení o vlastnostech vypracováno; 

– systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) stavebního výrobku uvedené 
v příloze V k CPR; 

– označení a datum vydání harmonizované normy, která byla pro posouzení každé základní charakteristiky 
použita; 

– kde to je vhodné, označení použité specifické technické dokumentace a požadavky, které výrobek podle 
prohlášení výrobce splňuje. 

Prohlášení o vlastnostech (DoP) musí navíc obsahovat: 

a) zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou 
technickou specifikací; 

b) seznam základních charakteristik stanovených v harmonizované technické specifikaci pro deklarované 
zamýšlené použití (deklarovaná zamýšlená použití); 

c) vlastnosti alespoň jedné ze základních charakteristik stavebního výrobku vztahující se k deklarovanému 
zamýšlenému použití (k deklarovaným zamýšleným použitím); 

d) kde to je vhodné, hodnoty vlastností stavebního výrobku vyjádřené úrovněmi, třídami nebo popisem, 
v případě potřeby na základě výpočtu ve vztahu k jeho základním charakteristikám stanoveným v souladu 
s rozhodnutím Evropské komise týkajícím se těch základních charakteristik, u kterých musí výrobce 
deklarovat vlastnosti výrobku, který je umísťován na trh, nebo v souladu s rozhodnutím Evropské komise 
týkajícím se mezních úrovní vlastností ve vztahu k základním charakteristikám, které mají být deklarovány.  

e) vlastnosti těch základních charakteristik stavebního výrobku, které se vztahují k zamýšlenému použití nebo 
zamýšleným použitím, s přihlédnutím k ustanovením týkajícím se zamýšleného použití nebo zamýšlených 
použití tam, kde hodlá výrobce stavební výrobek uvést na trh; 

f) u základních charakteristik uvedených v seznamu, u nichž není žádná vlastnost deklarována, se uvedou 
písmena „NPD“ (žádná vlastnost není stanovena); 

Pro poskytování prohlášení o vlastnostech (DoP) se použije článek 7 nařízení (EU) č. 305/2011. 

Informace uvedené v článku 31, popřípadě v článku 33 nařízení (ES) č. 1907/2006, (REACH) se musí 
poskytnout společně s prohlášením o vlastnostech (DoP). 

[V případě konstrukčních výrobků se vlastnosti vztahující se k základnímu požadavku č. 1 (BWR N° 1) “Mechanická 
odolnost a stabilita“ (včetně hledisek základního požadavku č. 4 (BWR N° 4) „Bezpečnost při užívání“, které se vztahují 
k mechanické odolnosti a stabilitě) a k hlediskům základního požadavku č. 2 (BWR N° 2)  „Požární bezpečnost“, deklarují 
jako informace doplňující označení CE. 

Příslušné technické komise (TC) musí vypracovat přílohu ZA, která je součástí zpracovávaných kandidátských 
harmonizovaných norem, a poskytnout jednu, několik nebo všechny metody na základě příslušného pokynu CEN]. 
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ZA.2.2.3 Příklad prohlášení o vlastnostech (DoP) 

Dále je uveden příklad vyplněného prohlášení o vlastnostech (DoP) pro svislé vzduchové/spalinové komínové 
nástavce 

PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH  
č. 001CPR2013-07-14 

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: 

Přetlakový vzduchový/spalinový nástavec s kovovým spalinovým průduchem 
pro plynové spotřebiče typu C62 a C63  

T120- P1- D-Vm-L40045- O50 

2. Typ, dávka nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebního výrobku podle 
čl. 11 odst. 4: 

Přetlakový vzduchový/spalinový nástavec s kovovým spalinovým průduchem 
pro plynové spotřebiče typu C62 a C63 

T120- P1- D-Vm-L40045- O50 

3. Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou 
technickou specifikací podle záměru výrobce: 

Přívod spalovacího vzduchu a výrobky pro odvod spalin ze spotřebiče do venkovní atmosféry. 

4. Jméno, registrovaný obchodní název nebo registrovaná obchodní značka a kontaktní adresa výrobce podle 
čl. 11 odst. 5: 

AnyCo SA,  
PO Box 21 

B-1050 Brussels, Belgium 
Tel. +32987654321 
Fax: +32123456789 

Email: anyco.sa@provider.be 

5. Popřípadě jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly 
uvedené v čl. 12 odst. 2: 

Anyone Ltd 
Flower Str. 24 

West Hamfordshire 
UK-589645 United Kingdom 

Tel. +44987654321 
Fax: +44123456789 

e-mail: anyone.ltd@provider.uk 

6. Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebního výrobku, jak uvádí příloha V 
k CPR: 

Systém 2+ 

7. V případě prohlášení o vlastnostech týkajícího se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná 
norma: 

Oznámený subjekt pro osvědčení řízení výroby č. 5678 provedl počáteční inspekci řízení výroby ve 
výrobním závodě, provádí průběžný dozor, posouzení a hodnocení řízení výroby a vydal osvědčení 
o shodě řízení výroby.  

mailto:sa@provider.be�
mailto:ltd@provider.uk�
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8. Deklarované vlastnosti 

Základní charakteristiky  Vlastnosti  Harmonizovaná technická 
specifikace 

Pevnost v tlaku  Vyhovuje 

Požární odolnost 050 

Plynotěsnost/únik plynu:  
– spalinovým průduchem 
 
– vzduchovým průduchem 

 
≤ 0,006 l s-1 m-2 

(při přetlaku 200 Pa) 
≤ 0,28 l s-1 m-2 

(při přetlaku 40 Pa) 

Součinitel průtočného odporu  
pro:  
– spalinový průduch 
– vzduchový průduch 

 
 

1,5 (deklarovaný) 
2,5 (deklarovaný) 

Tepelný odpor 
vzduchového/spalinového 
nástavce: 
– s odděleným 

vzduchovým/spalinovým připojením 

– s koncentrickým 
vzduchovým/spalinovým připojením 

 
 

 
0,5 m2K/W (deklarovaný) 

0,35 m2K/W (deklarovaný) 

Tepelný ráz Vyhovuje 

Pevnost v tahu za ohybu Vyhovuje 

Odolnost: 
– proti chemikáliím 
– proti korozi  
– při cyklu mráz–tání 

 
Vyhovuje 
Vyhovuje 
Vyhovuje 

EN 14989-1:2007 

 

9. Vlastnosti výrobku uvedeného v bodech 1 a 2 jsou ve shodě s deklarovanými vlastnostmi v bodě 8. Toto 
prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4. Podepsáno za 
výrobce a jeho jménem: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

(jméno a funkce) 

…………………………………..…………… …………………………………..…………… 

 (místo a datum vydání) (podpis) 

ZA.3 Označení CE a značení štítkem 

Označení CE musí být v souladu s obecnými zásadami stanovenými v článku 30 nařízení (ES) č. 765/2008 
a musí být viditelně, čitelně a nesmazatelně [viz odstavec 1.1.2.1.3] připojeno: 

– k [zde se vloží název stavebního výrobku uvedený v názvu normy] 

nebo 

– ke štítku k němu připojenému. 

Jestliže to vzhledem k povaze výrobku není možné nebo odůvodněné, musí být připojeno: 

– k obalu 

nebo 

– k průvodní dokumentaci. 
POZNÁMKA Jako doplnění výše uvedeného může článek ZA.3 přílohy ZA normy obsahovat ustanovení, kterými je třeba 
se řídit v případě, že budou informace doplňující označení CE rozděleny a umístěny na různá místa. 
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Označení CE musí být doplněno: 

– posledním dvojčíslím roku, ve kterém bylo poprvé připojeno, 

– jménem a registrovanou adresou výrobce nebo identifikační značkou umožňující snadnou a jednoznačnou 
identifikaci jména nebo firmy a adresy výrobce, 

– jedinečným identifikačním kódem typu výrobku, 

– referenčním číslem prohlášení o vlastnostech [viz příklad prohlášení o vlastnostech (DoP)]; 

– úrovní nebo třídou vlastností uvedených v prohlášení [13 viz příklady prohlášení v příloze]; 

– datovaným odkazem na použitou harmonizovanou technickou specifikaci [14]; 

– identifikačním číslem oznámeného subjektu [pouze u výrobků podle systému 1+, 1, 2+ a 3];  

– zamýšleným použitím stanoveným v použité harmonizované technické specifikaci. 

Označení CE musí být připojeno před umístěním stavebního výrobku na trh. Může k němu být připojen 
piktogram nebo jakákoli jiná značka výrazně označující zvláštní riziko nebo použití. 

POZNÁMKA 13 Musí být proveden odkaz na seznam základních charakteristik uvedených v tabulce ZA.1 normy, který 
musí být součástí tabulky v prohlášení o vlastnostech.  

POZNÁMKA 14 U harmonizovaných norem musí být použitý odkaz shodný s odkazem v OJEU. 

Příklady: 

– EN 450-1:2005+A1:2007 

– EN 671-1:2001; EN 671-1:2001/AC:2002 

– EN 1155:1997; EN 1155:1997/A1:2002; EN 1155:1997/A1:2002/AC:2006 

– EN 1457:1999; EN 1457:1999/A1:2002; EN 1457:1999/AC:2006; EN 1457:1999/A1:2002/AC:2007 

– EN 13241-1:2003; EN 13242:2002+A1:2007 

V případě specifické technické dokumentace (STD) se jako označení použije číslo přidělené STD výrobcem.  

Obrázky ZA.1 až ZA.5 uvádějí příklady informací vztahujících se k výrobkům podléhajícím posuzování 
a ověřování stálosti vlastností (AVCP) podle jednoho ze systému uvedeného na [uvede se podle článku ZA.3] 
[viz článek 1.1.4]. 
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0123 

Označení CE sestávající z iniciál „CE“  

 

Identifikační číslo subjektu pro 
 osvědčeníNPe)výrobku 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, 
Belgium 

13 
 

 
00001-CPR-2012/05/12 

Jméno a registrovaná adresa výrobce nebo 
identifikační značka 

Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo 
označení poprvé připojeno  

 
Referenční číslo prohlášení o vlastnostech 

(DoP) 

EN 123-5:2009 

 
 

Výrobek A 

zamýšlen k použití v (např. obvodový plášť, 
požární úsek atd.) 

Základní charakteristika 1: 50 N/cm2 
Základní charakteristika 2: Vyhověl 
Základní charakteristika 3: Třída A1 
Základní charakteristika 4: RE 60 
Základní charakteristika n: xxx 
Stálost základní charakteristiky 1: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Stálost základní charakteristiky n: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Nebezpečná látka X: Méně než 0,2 ppm 

Číslo použité evropské normy, na kterou je 
uveden odkaz v OJEU 

 [viz poznámka 14] 

Jedinečný identifikační kód typu výrobku 

Zamýšlené použití výrobku uvedené 
v použité evropské normě  

Třídy nebo úrovně deklarovaných vlastností 

 

 

 

 

 

[viz poznámka 15] 

Obrázek ZA.1 – Příklad informací u označení CE výrobků podle systému AVCP 1+ [specifikuje se podle 
ZA.3] [viz článek 1.1.2.1.3] 

 
POZNÁMKA 15 Informativní databáze informací o evropských a národních předpisech o nebezpečných látkách je 
dostupná na internetových stránkách EUROPA týkajících se stavebnictví, přístup: 
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/. 

 

                                                            
NPe)  NÁRODNÍ POZNÁMKA Česká terminologie CPD uvádí termín certifikační orgán (certification body). 

http://ec.europa.eu/enterprise/construction/�
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0123 

Označení CE sestávající z iniciál „CE“ 

 

 

Identifikační číslo subjektu pro osvědčení 
výrobku 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, 
Belgium 

13 
 

 
00001-CPR-2012/05/12 

Jméno a registrovaná adresa výrobce nebo 
identifikační značka 

Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo 
označení poprvé připojeno  

 
Referenční číslo prohlášení o vlastnostech 

(DoP) 

EN 123-5:2009 

 
 

Výrobek A 

zamýšlen k použití v (např. obvodový plášť, 
požární úsek atd.) 

Základní charakteristika 1: 50 N/cm2 
Základní charakteristika 2: Vyhověl 
Základní charakteristika 3: Třída A1 
Základní charakteristika 4: RE 60 
Základní charakteristika n: xxx 
Stálost základní charakteristiky 1: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Stálost základní charakteristiky n: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Nebezpečná látka X: Méně než 0,2 ppm 

Číslo použité evropské normy, na kterou je 
uveden odkaz v OJEU 

  [viz poznámka 14] 

Jedinečný identifikační kód typu výrobku 

Zamýšlené použití výrobku uvedené 
v použité evropské normě  

Třídy nebo úrovně deklarovaných 
vlastností 

 

 

 

 

[viz poznámka 15] 

Obrázek ZA.2 – Příklad informací u označení CE výrobků podle systému AVCP 1 [specifikuje se podle 
ZA.3] [viz článek 1.1.2.1.3] 
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4567 

Označení CE sestávající z iniciál „CE“ 

 

 

Identifikační číslo subjektu pro osvědčení 
řízení výroby 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, 
Belgium 

13 
 

 
00001-CPR-2013/05/12 

Jméno a registrovaná adresa výrobce nebo 
identifikační značka 

Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo 
označení poprvé připojeno  

 
Referenční číslo prohlášení o vlastnostech 

(DoP) 

EN 123-5:2009 

 
 

Výrobek A 

zamýšlen k použití v (např. obvodový plášť, 
požární úsek atd.) 

Základní charakteristika 1: 50 N/cm2 
Základní charakteristika 2: Vyhověl 
Základní charakteristika 3: Třída A1 
Základní charakteristika 4: RE 60 
Základní charakteristika n: xxx 
Stálost základní charakteristiky 1: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Stálost základní charakteristiky n: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Nebezpečná látka X: Méně než 0,2 ppm 

Číslo použité evropské normy, na kterou je 
uveden odkaz v OJEU 
   [viz poznámka 14] 

Jedinečný identifikační kód typu výrobku 

Zamýšlené použití výrobku uvedené 
v použité evropské normě  

Třídy nebo úrovně deklarovaných 
vlastností 

 

 

 

 

[viz poznámka 15] 

Obrázek ZA.3 – Příklad informací označení CE výrobků podle systému AVCP 2+ [specifikuje se podle 
ZA.3] [viz článek 1.1.2.1.3] 
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4567 

Označení CE sestávající z iniciál „CE“ 

 

 

Identifikační číslo oznámené zkušební 
laboratoře 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, 
Belgium 

13 
 

 
00001-CPR-2013/05/12 

Jméno a registrovaná adresa výrobce nebo 
identifikační značka 

Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo 
označení poprvé připojeno  

 
Referenční číslo prohlášení o vlastnostech 

(DoP) 

EN 123-5:2009 

 
 

Výrobek A 

zamýšlen k použití v (např. obvodový plášť, 
požární úsek atd.) 

Základní charakteristika 1: 50 N/cm2 
Základní charakteristika 2: Vyhověl 
Základní charakteristika 3: Třída A1 
Základní charakteristika 4: RE 60 
Základní charakteristika n: xxx 
Stálost základní charakteristiky 1: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Stálost základní charakteristiky n: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Nebezpečná látka X: Méně než 0,2 ppm 

Číslo použité evropské normy, na kterou je 
uveden odkaz v OJEU 

  [viz poznámka 14] 

Jedinečný identifikační kód typu výrobku 

Zamýšlené použití výrobku uvedené 
v použité evropské normě  

Třídy nebo úrovně deklarovaných 
vlastností 

 

 

 

 

[viz poznámka 15] 

Obrázek ZA.4 – Příklad informací u označení CE výrobků podle systému AVCP 3 [specifikuje se podle 
ZA.3] [viz článek 1.1.2.1.3] 
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Označení CE sestávající z iniciál „CE“ 

 

 

AnyCo Ltd, PO Box 21, B-1050, Brussels, 
Belgium 

13 
 

 
00001-CPR-2013/05/12 

Jméno a registrovaná adresa výrobce nebo 
identifikační značka 

Poslední dvojčíslí roku, ve kterém bylo 
označení poprvé připojeno  

 
Referenční číslo prohlášení o vlastnostech 

(DoP) 

EN 123-5:2009 

 
 

Výrobek A 

zamýšlen k použití v (např. obvodový plášť, 
požární úsek atd.) 

Základní charakteristika 1: 50 N/cm2 
Základní charakteristika 2: Vyhověl 
Základní charakteristika 3: Třída A1 
Základní charakteristika 4: RE 60 
Základní charakteristika n: xxx 
Stálost základní charakteristiky 1: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Stálost základní charakteristiky n: 
vyjádřeno ve shodě s DoP 
Nebezpečná látka X: Méně než 0,2 ppm 

Číslo použité evropské normy, na kterou je 
uveden odkaz v OJEU  

 [viz poznámka 14] 

Jedinečný identifikační kód typu výrobku 

Zamýšlené použití výrobku uvedené 
v použité evropské normě  

Třídy nebo úrovně deklarovaných 
vlastností 

 

 

 

 

[viz poznámka 15] 

Obrázek ZA.5 – Příklad informací u označení CE výrobků podle systému AVCP 4 [specifikuje se podle 
ZA.3] [viz článek 1.1.2.1.3] 

 


