
  

Prohlášení o shodě výrobku s 
technickými předpisy 

 
podle § 13, zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění zákona 

č. 71/2000 a podle § 6 nařízení vlády č. 173/1997 Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky 
k posuzování shody ve znění doplňujících předpisů. 

 

 

 

 

 

a) Identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který vydává prohlášení 

 

Výrobce:  Martin Svačina s.r.o. 
Sídlo: Komenského 836 Vizovice 76312 

Ičo:  05249775 

 

b) Identifikační údaje o výrobku: 

 

Název: Prostředky pro dřevěné konstrukce 

Typ (značka, model, výrobní číslo):  • Patka U 

• Patka L 

• Patka T 

• Patka pilíře 

• Profil U 

• Patka sloupku 

• Kotvící prvky 

 

c) Popis a určení výrobku 

 

Tyto prostředky pro dřevěné konstrukce jsou určeny pro výstavbu, výrobu a montáž dřevěných konstrukcí splňující požadavky nařízení vlády 

č.163/2002 sb. Ze dne 6.března 2002. Kterým se stanový technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č.312/2005 sb. Ze 

dne 13.července 2005.Dle ČSN EN 1995-1-1 – Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí. 

 

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody 

 

§ 12 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb. ve znění zákona č. 71/2000 Sb. - posouzení shody za stanovených podmínek 

 

e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při posouzení shody 

 

Zákon č. 22/1997 Sb., nařízení vlády č. 173/1997 Sb., ČSN 73 1701, ČSN 73 2810, ČSN 05 0000, ČSN EN 1403 

 

g) Potvrzení výrobce nebo dovozce 

 

Výrobce, identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod písmenem b) a c) tohoto 

prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení. 

Výrobek je za podmínek obvyklého použití bezpečný. Výrobce potvrzuje, že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím 

uváděných na trh s technickou dokumentací a základními požadavky. 

 

 

 

Datum a místo vydání prohlášení o shodě ve Vizovicích 20.2.2011 

 

 

Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce 

 

Martin Svačina - majitel 


