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Vrata s vlastnostmi požární odolnosti a / nebo kouřotěsnosti určená pro 
komerční, průmyslové a obytné objekty 

Povinnost značení CE – právní rámec 
(pro vnitřní trh Evropské unie) 

Právní rámec pro povinné značení CE a vystavování dokumentů jako jsou Osvědčení o stálosti vlastností 
(Certificates of Constancy of Performance) a Prohlášení o vlastnostech (Declarations of Performance - DoP) 
pro průmyslová vrata je primárně založen na: 
- Nařízení o stavebních výrobcích (The Construction Product Regulation - CPR)  
- harmonizované technické normy pro výrobky (hEN) EN 13241 a EN 16034 

 Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) – č. 305/2011 

Nařízení o stavebních výrobcích (CPR) stanovuje jednotná pravidla pro uvádění stavebních výrobků na vnitřní 
trh Evropské unie. Nařízení je závazným legislativním aktem, který musí být uplatněn v celém svém 
rozsahu ve všech zemích Evropské unie. Tato povinnost je v ČR mimo jiné určena také zákonem 22/1997 Sb. 
v platném znění, v SR pak zákonem 133/2013 Z.z. v platném znění. 

Výňatky z Nařízení – kapitoly II a III 
1. Pokud se na stavební výrobek vztahuje harmonizovaná norma, která byla pro něj vydána, výrobce musí 

vystavit prohlášení o vlastnostech vždy, když je takový výrobek uveden na trh 
2. Označení značkou shody CE se musí připojit k těm stavebním výrobkům, pro které výrobce vystavil 

prohlášení o vlastnostech 
3. Výrobci musí vypracovat prohlášení o vlastnostech a připojit označení CE 

Zda je norma pro daný výrobek harmonizovaná nebo není, lze zjistit v Úředním věstníku Evropské unie 
(OJEU), v němž jsou zveřejněny názvy harmonizovaných norem. 

 EN 13241+A2 Vrata – norma výrobku, funkční vlastnosti (vydání 2016) 

(EN 13241+A2 Industrial, commercial and garage doors and gates – Product standard, performance 
characteristics (edition 2016)) 

Z níže uvedené tabulky (výňatek z OJEU) je zřejmé, že v OJEU je EN 13241 uvedena, což znamená, že 
norma je harmonizovaná a označení CE je povinné po skončení přechodného období. Od 1. listopadu 2019 
musí být ukončena platnost všech národních osvědčení, označení a dokumentů, protože jejich užívání 
po tomto datu by bylo nezákonné. Vystavení „Prohlášení o vlastnostech“ ve vztahu ke značení CE je 
povinností ve všech členských státech EU. 

 
 

Norma EN 13241 stanovuje bezpečnostní a funkční požadavky, kromě charakteristik požární odolnosti 
a kouřotěsnosti (uvedené v EN 16034), pro vrata v průmyslových, komerčních nebo obytných prostorech 
určených k instalaci: 
- v oblasti pohybu osob, 
- v oblasti, kde hlavním zamýšleným použitím je zajistit bezpečný vstup zboží a vozidel doprovázených nebo 

řízených osobami, 
- v maloobchodních prostorech, které jsou určeny spíše pro vstup osob, než vozidel nebo zboží. 
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 EN 16034 Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční 
vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti (vydání 2014) 

Norma EN 16034 k základní normě výrobků vrat EN 13241 doplňuje charakteristiky protipožární odolnosti 
a/nebo kouřotěsnosti. Výrobky spadající do oblasti působnosti této normy jsou vrata určená k použití na 
požárních a/nebo kouřových úsecích a/nebo na únikových cestách, jako jsou buď: 
- vrata v průmyslových nebo komerčních prostorech a/nebo garážová vrata, svinovací (rolovací) vrata nebo 

požárně odolné rolety určené k instalaci v prostorech v pohybu osob, a kde hlavním zamýšleným použitím 
je zajistit bezpečný vstup zboží a vozidel doprovázených nebo řízených osobami nebo 

- svinovací (rolovací) vrata nebo požárně odolné rolety používané v maloobchodních prostorech, které jsou 
určeny spíše pro vstup osob, než vozidel nebo zboží. 

Z níže uvedené tabulky (výňatek z OJEU) je zřejmé, že v OJEU je EN 16034 uvedena také, což znamená, že 
norma je harmonizovaná a označení CE je povinné po skončení přechodného období. Od 1. listopadu 2019 
musí být ukončena platnost všech národních osvědčení, označení a dokumentů týkajících se vrat 
s požární odolností a/nebo kouřotěsných určených do průmyslových a komerčních prostorů, garáží 
a obchodů, protože jejich užívání po tomto datu by bylo nezákonné. Vystavení „Prohlášení o vlastnostech“ 
ve vztahu ke značení CE je povinností ve všech členských státech EU. 

 
 

Vrata určená do průmyslu, komerčních prostorů, garážová vrata a brány tak, jak jsou popsány výše, zahrnují 
podle zamýšleného použití také uzávěry vyráběné společností Somati system s.r.o., a to těchto typů: 
Typ uzávěru Označení Somati system Číslo certifikátu 

Posuvné uzávěry (vodorovně posuvné) SGS 1396-CPR-0131 

Výsuvné uzávěry (svisle posuvné) GGS 1396-CPR-0131 

Sekční uzávěry OGS 1396-CPR-0129 

Rolovací uzávěry (svinovací lamelové) RGS 1396-CPR-0175 

Na tyto uzávěry i všechny uzávěry určené ke stejnému použití se vztahují dvě harmonizované 
výrobkové normy EN 13241 a EN 16034. Od 1. listopadu 2019 musí způsob a systém značení CE 
uplatňovat všichni výrobci ve všech členských státech EU. Všem ostatním národním způsobům 
označování výrobků byla ukončena platnost a již není dovoleno je dále používat. 

Somati system s.r.o.  
Ing. Pavel Šebesta 
psa@somati-system.cz 


