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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
číslo: 44/2014/02 

 
vydané podle § 12 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů v souladu s § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 
 
Výrobce prohlašuje a potvrzuje na svou výlučnou odpovědnost, že pro uvedený stanovený výrobek 
bylo provedeno posouzení shody vlastností s požadavky technických předpisů. 
 
 
Výrobce:  TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. 
   Průmyslová 1000 
   Staré Město 
   739 61  TŘINEC 
   IČ: 18050646 
Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 146. 
 
Místo výroby: VT – VÁLCOVNA TRUB 
   Výstavní 1132  
   706 02 Ostrava - Vítkovice 
 
Stanovený výrobek: 
Bezešvé ocelové trubky tvářené za tepla dle ČSN 42 0250 a ČSN 42 0251 
 
Typ/varianta: 12 021, 12 050 
  tloušťka stěny 6,3 – 60 mm. vnější průměr 60,3 – 406,4 mm 
 
Výrobek určen pro: 
použití ve stavbě - Bezešvé ocelové trubky v základním provedení, tj. bez nebo s úpravou povrchu 
nátěrem nebo povlakem v ocelových stavebních konstrukcích, pro výrobu kombinovaných dílců na 
stavbách (např. pro výrobu pilotů, sloupů, konstrukcí pro podhledy, schodišť apod.). 
 
Použitý způsob: 
Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 
 
Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody: 
Certifikát výrobku č. 204/C6/2014/070-046710 ze dne 10. 02. 2014, vydaný TZÚS Praha. 
 
Odkaz na určené normy, technické předpisy nebo stavební technická osvědčení použitá při 
posouzení shody: 
ČSN 42 0250 a ČSN 42 0251. 
 
Údaje o AO: 
Technický a zkušební ústav stavební Praha, s. p., autorizovaná osoba č. 204, pobočka 0700 - 
Ostrava, U Studia 14, 700 30 Ostrava - Zábřeh, Česká republika. 
 
Technická dokumentace výrobků je průběžně doplňována zprávami autorizované osoby 
o vyhodnocení dohledu nebo kontroly. 
 
Výrobce TŘINECKÉ ŽELEZÁRNY, a.s. potvrzuje, že vlastnosti výrobku splňují základní požadavky 
podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a požadavky 
uvedených technických předpisů, že výrobek je za podmínek obvyklého, výrobcem určeného použití 
bezpečný, a že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh 
s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
 
 
 
V Třinci 17. 02. 2014              Ing. Radim Raszka 
    vedoucí TJ - Zabezpečení kvality 


