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dřevařský servis – inzerce

Auditoři Dřevař
ského ústavu 
připravili kon
zultační dny pro 
postup certifika
ce řeziva, kte
ré jsou určeny 
výrobcům a ob

chodníkům se stavebním řezivem. 
Certifikace stavebního řeziva je zá
konná povinnost pro každou firmu, 
která uvádí tento druh výrobku na trh.
Konzultace s auditory jsou zdarma 
a budou se konat dne 16. 6. 2016 
v Holešově ve Zlínském kraji a dne 
23. 6. 2016 v Praze. Podmínkou 
účasti je pouze předchozí registrace.
Nejčastěji o certifikaci žádají zpracova
telé dřeva, tedy pilařské provozy vyrá
bějící stavební řezivo a tesařské firmy, 
které toto řezivo zpracovávají na kon
krétní konstrukční výrobky (konstrukční 

prvky, krovy, pergoly atd.). O certifika
ci též žádají obchodníci se stavebním 
řezivem, kteří jej nakupují od více do
davatelů a dále prodávají pod vlastním 
obchodním jménem.
Společnost, která by na trh uváděla 
necertifikované stavební řezivo, se vy
stavuje sankcím a zákonnému postihu.
Žadatel o certifikaci si vybere způsob 
certifikace podle následujících kritérií:
a) uvádí na trh pouze stavební řezivo 

a objem zpracované kulatiny je větší 
než 150 m3/rok (orientační údaj), po
stupuje se podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 
(CPR). Takto certifikované řezivo žada
tel označí CE značením, vydá prohlá
šení o vlastnostech a výrobek může pro
dávat v rámci trhu celé Evropské unie.

b) uvádí na trh stavební řezivo, přičemž 
objem zpracované kulatiny je menší 
než 150 m3/rok (orientační údaj), ane

bo uvádí na trh konkrétní konstrukční 
výrobky, postupuje se podle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., ve znění po
zdějších předpisů. U takto certifikova
ných výrobků žadatel vydá prohláše
ní o shodě a výrobky může prodávat 
v rámci trhu České republiky.

Při certifikaci stavebního řeziva probíhá 
kontrola technologie pořezu a kontrolu
je se způsob třídění řeziva. Při certifikaci 
konstrukčních prvků se navíc kontroluje 
technologický postup výroby a dodržení 
parametrů stanovených výkresovou do
kumentací (rozměry, vlhkost).
Povinné certifikaci nepodléhá jen řezi
vo, ale i výrobky z něj vyrobené.

Registrace na konzultační dny 
zajišťuje: Ing. Martina Vlková, tel. 
774 655 312, email: vlkova@
vvud.cz, www.drevarskyustav.cz

Konzultační dny Dřevařského ústavu 
pro certifikaci řeziva
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