
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

Prohlášení o shodě 
podle ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 

a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a ve smyslu nařízení vlády 

č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 

technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 

Sb.  
 

Výrobce: 

IP Systém a.s., U Panelárny 573/3, Olomouc 779 00 

IČO: 26787971, DIČ: CZ26787971 

 

prohlašuje na svou výhradní odpovědnost, že níže uvedené výrobky určené pro použití 

jako 
 

Silniční panely 

Typ výrobku IZD01 – 99 

 

určené pro vytváření dočasných účelových komunikací a dočasných dopravních 

parkovacích, skladovacích a jiných ploch, splňují základní technické požadavky podle 

nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým 

se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády 

č. 312/2005 Sb., konkretizované ČSN EN 206+A1, ČSN EN 13369, ČSN EN 1990, 

ČSN 72 3000, ČSN 73 1326 a ČSN 73 6131 a souvisejícími technickými normami 

a jsou za podmínek určených technickou dokumentací bezpečné. 

 

Výrobce přijal opatření v úrovni dané vlastními dokumentovanými postupy, výrobně 

technickou dokumentací, podnikovou normou, technologickým předpisem, systémem 

řízení výroby a stavebně technickým osvědčením, kterými zabezpečuje shodu všech 

výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 

 

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném 

znění a podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb., v platném znění. 

 

Pro posouzení shody byly použity následující doklady: 

 Stavební technické osvědčení č. 070-057726 ze dne 10. 6. 2020 

 Protokol o výsledku certifikace výrobku č. 070-057727 ze dne 16. 6. 2020 

 Certifikát výrobku č. 204/C5/2020/070-057728 ze dne 16. 6. 2020 
 

vydané TZÚS Praha, s.p., pobočka 0700 – Ostrava 

U Studia 14, 700 30  Ostrava – Zábřeh 

V Olomouci dne 1. 10. 2020 
 

................................................... 

Ing. Jan Chodil 

představitel vedení pro ISŘ 
 


