
 

                                      PROHLÁŠENÍ  O  SHODĚ 
                                           číslo:  PS 05-009 T/n 
 

 

 
 
 
Vydané podle § 13 zákona 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých 
zákonů, v platném znění a 
§ 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění zákona č. 312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na vybrané stavební výrobky. 

Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek bylo provedeno 
posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. 
 
Výrobce: 

KOOPERATIVA, výrobn ě obchodní družstvo Uhlí řské Janovice 
Sázavská 786, PSČ 285 04, Uhlířské Janovice, IČO: 00028525 
vedené u Městského soudu v Praze pod sp.zn.Dr.XCIX 696 
 
Stanovený výrobek: 

Požární kou řotěsné kovové dve ře s izola ční vložkou exteriérové typ PN STK 74 6563 jedno a dvo ukřídlové,  
otočné s doplňkovým příslušenstvím dle technického listu výrobku. 
 

Výrobek ur čen pro:                                         

Ocelové dveře jsou určeny pro exteriérové použití s požadavkem požární odolnosti dle deklarovaných hodnot ve všech 
typech občanských, průmyslových a speciálních staveb. Jsou vhodné zejména pro technické zázemí budov, garáží a 
sklepů  
 

Použitý zp ůsob: 

Posouzení shody bylo provedeno podle § 5 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády   
č. 312/2005 Sb. 
posouzení shody: § 12 zákona č. 22/1997 Sb., a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění. 
 

Identifika ční údaje doklad ů o zkouškách a posouzení shody: 

Certifikát výrobku č. 1586a/Z/212/2008 ze dne 8.8.2013 
Protokol o certifikaci č. P-C-1586a/Z/212/2008 ze dne 8.8.2013 
Stavební technické osvědčení č. STO-08-2224a/Z ze dne 8.8.2013 platné do 31.08.2016 
Protokol o klasifikaci požární odolnosti PK2-08-14-020-C-0 z 21.7.2014 platný do 21.7.2019 
Protokol o klasifikaci požární odolnosti PK2-08-14-021-C-0 z 21.7.2014 platný do 21.7.2019 
 
Seznam technických norem a p ředpis ů použitých p ři posouzení shody: 

Dle STO 
 

Údaje o AO: 

Centrum stavebního inženýrství, a.s. Praha, pracoviště Zlín. Autorizovaná osoba  212 
K Cihelnám  304, 764 32 Zlín - Louky 
 
Výrobce potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., požadavky 
uvedených technických předpisů, že výrobek je za obvyklého, výrobcem určeného použití bezpečný, a že přijal 
opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními 
požadavky. 
 
 
Uhlířské Janovice 21.7.2014 
 
 
  
 
 
          …………………………………………………             ……………………………………………………… 

            Ing. Zdeněk Kunta           Ing. Miloslav Meloun 
 předseda představenstva družstva         místopředseda představenstva družstva 


