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Obecné podmínky poskytování záruky
na ETICS
Výrobce vnějšího tepelně izolačního kontaktního (kompozitního) systému (dále jen ETICS)
poskytuje na ETICS ze zákona záruku. Při uvádění ETICS na trh evropskou harmonizovanou cestou (v současnosti v souladu s Řídícími pokyny pro evropská schválení – ETAG
004) se předpokládá jeho životnost 25 roků. Tato předpokládaná životnost nemůže být
pokládána za záruku danou výrobcem ETICS. Ta totiž závisí na mnoha faktorech, kdy
některé z nich jsou mimo kontrolu výrobce. Zárukou výrobce ETICS ze zákona se rozumí
doba 2 roků. Delší záruka je výsledkem dohody smluvních stran. Členové CZB poskytují
v současnosti záruku v délce maximálně 5 roků. Delší nabízené a vyžadované záruky
nepovažuje CZB za seriózní.
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Základní pojmy a vymezení
1. ETICS
Vnější tepelně izolační kontaktní (kompozitní) systém (ETICS) – sestava z průmyslově zhotovených výrobků, dodávaná výrobcem ETICS, uplatňovaná a zabudovávaná
přímo na stavbě zhotovitelem stanoveným způsobem podle dokumentace ETICS, se
speciﬁkací výrobce ETICS a to povinně nejméně z těchto součástí:
• v systému speciﬁkovaná lepicí hmota;
• v systému speciﬁkovaný tepelněizolační výrobek;
• v systému speciﬁkované mechanicky upevňovací prostředky, pokud jsou součástí
ETICS;
• v systému speciﬁkovaná základní vrstva sestávající se ze speciﬁkované stěrkové
hmoty a speciﬁkované výztuže;
• v systému speciﬁkovaná konečná povrchová úprava.
Sestava těchto součástí ETICS jako průmyslově zhotovených výrobků je stavební výrobek, uvedený na trh jedním výrobcem.
Poznámka:
Ve zvláštních případech může být nezbytnou součástí sestavy ETICS výrobek tvořící příslušenství
ETICS

2. Výrobce ETICS
Výrobcem ETICS je fyzická nebo právnická osoba, která uvádí na trh pod svým jménem
či ﬁrmou ETICS, který vyrábí nebo který si nechává navrhnout nebo vyrobit a je za něj
odpovědná.

3. Sestava
Sestavou je výrobek uvedený na trh jedním výrobcem, sestávající se alespoň ze dvou
samostatných součástí, které je třeba sestavit pro zabudování do stavby.

4. Dokumentace ETICS
Dokumentace ETICS je dokumentace dodávaná výrobcem nebo jeho zplnomocněným
zástupcem. Obsahuje zejména speciﬁkaci všech součástí ETICS, dokumentaci pro
uvádění výrobku na trh (především prohlášení o vlastnostech nebo prohlášení o shodě, včetně určeného zamýšleného použití), deklarované vlastnosti ETICS vztahující
se k zamýšlenému použití v případě, že nejsou součástí dokumentace pro uvádění
výrobku na trh, montážní pokyny, vzorové detaily, podmínky a postupy pro skladování
a manipulaci součástí ETICS, podmínky a postupy pro nakládání s odpady, ustanovení
týkající se kvaliﬁkace pracovníků, pokyny k užívání, údržbě a k opravám.
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5. Dokumentace k provádění ETICS
Dokumentace k provádění ETICS je soubor dokumentů pro dodávku a provedení ETICS;
obsahuje především dokumentaci ETICS a speciﬁkuje přesné skladby ETICS včetně
typů a tlouštěk tepelněizolačních výrobků, počet, rozmístění, polohu vůči výztuži a vůči
povrchu tepelněizolačních výrobků určených mechanicky upevňovacích prostředků, řešení detailů; v případě zpracované projektové dokumentace je tato rovněž její součástí.
Poznámka:
Dokumentaci k provádění ETICS obvykle zajišťuje stavebník nebo zhotovitel.

6. Zhotovitel ETICS
Zhotovitel ETICS je právnická nebo fyzická osoba způsobilá k provádění zateplení plášťů staveb pomocí ETICS podle zvláštních předpisů.
Poznámka:
Kromě požadavků vyplývajících ze zvláštních předpisů, dokládá zhotovitel ETICS svoji odbornou způsobilost také např. dokladem o proškolení pracovníků výrobcem ETICS.

7. Stavba – zateplení
Podle Stavebního zákona č. 183/2006 Sb. se stavbou rozumí i změna dokončené stavby stavební úpravou zateplením pomocí ETICS.
Podle tohoto Stavebního zákona může zateplení pomocí ETICS jako zhotovitel provádět stavební podnikatel, který zabezpečí odborné vedení provádění ETICS stavbyvedoucím (dle Stavebního zákona se jedná o autorizovanou osobu). V případě provádění
ETICS svépomocí je stavebník povinen, pokud není pro tuto činnost sám odborně způsobilý, zajistit stavební dozor. Jde-li však o zateplení objektů pro bydlení nebo změnu
stavby, která je kulturní památkou, je stavebník povinen zajistit odborné vedení provádění ETICS stavbyvedoucím. U zateplení ﬁnancovaného z veřejného rozpočtu, které
provádí stavební podnikatel jako zhotovitel je stavebník povinen zajistit technický dozor
stavebníka nad prováděním zateplení fyzickou osobou oprávněnou podle zvláštního
právního předpisu tj. autorizovanou osobou.

Poskytnutí zákonné záruky a zajištění předpokládané
životnosti ETICS je naplněno za těchto podmínek:
1. Poskytnutí zákonné záruky a zajištění předpokládané životnosti ETICS je podmíněno
užíváním a údržbou podle dokumentace ETICS; uživatelé a provozovatelé musí být
ze strany zhotovitele také prokazatelně seznámeni se škodlivostí svévolných zásahů
do ETICS a s dopady těchto zásahů na poskytnuté záruky a životnost ETICS.
2. Provedení ETICS zhotovitelem v souladu s dokumentací k provádění ETICS; zákonná záruka poskytovaná výrobcem ETICS se nevztahuje na vady způsobené porušením a nedodržením montážních pokynů výrobce ETICS a ani na vady způsobené
jinými než běžně předvídatelnými vlivy.
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3. Provedení ETICS zhotovitelem, který je od jednoho jeho výrobce; tj. v systému musí
být použity součásti, které jsou výrobcem ETICS určeny a stanoveny v dokumentaci
ETICS.
4. Provádění pravidelné údržby ETICS, kterou se rozumí:
a) Vizuální kontrola ETICS nejméně 1 x ročně (zjištěné závady budou podle svého
charakteru neprodleně odstraněny),
b) kontrola neporušenosti a funkčnosti ETICS v ploše, navazujících napojeních
(např. napojení na otvorové výplně, klempířské prvky, prostupy) a konstrukčních
detailů nejméně 1 krát za 1 rok (zjištěné závady budou podle svého charakteru
neprodleně odstraněny),
c) pravidelné ošetření povrchu stanoveným nátěrovým systémem (obvykle po 15 letech).
Pravidelnou údržbu, doloženou písemným záznamem, obvykle zajišťuje vlastník
objektu, pokud není dohodnuto jinak.
5. Zhotovitel umožní v výrobci ETICS, na základě písemného ujednání, kontrolu dodržování montážních pokynů pro provádění ETICS pověřeným pracovníkem výrobce
ETICS; o uvedeném se provede písemný záznam.
6. Zhotovitel je povinen bezprostředně po převzetí dodávky součástí ETICS reklamovat zjevné nedostatky dodávky a vyznačit je na dodacím listě.
7. Skryté vady musí být reklamovány do 5 pracovních dnů od zjištění vady.
8. Veškeré reklamace je zhotovitel povinen uplatňovat písemně.
9. Zhotovitel je povinen dodržet podmínky a postupy pro skladování a manipulaci součástí ETICS.
10. Zhotovitel neprodleně informuje výrobce ETICS o zjištěné závadě spadající do režimu záruky.
11. Jsou doloženy především tyto dokumenty:
a) Dokumentace ETICS, dokumentace k provádění ETICS a případně projektová
dokumentace, pokud tato byla její součástí,
b) soubor dokladů, z nichž vyplývá, že ETICS byl dodán jako systém od jednoho
výrobce,
c) písemný záznam o případných prováděných kontrolách dle bodu 5.

Poskytovaná záruka na ETICS výrobcem ETICS se nevztahuje na jeho mechanické poškození, na důsledky vandalismu a případné chyby v dokumentaci k provádění ETICS
potažmo v projektové dokumentaci.
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