
 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
č. 20000311/2015 

podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.  
 
Výrobce: 
 Xella CZ, s.r.o. 

Vodní 550 
664 62 Hrušovany u Brna 
IČO: 64832988 
 

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek 
 
Stropní vložky z autoklávovaného pórobetonu na bázi  písku 
typ / varianta: pórobetonu P4-500 
 
určený pro  
zhotovení stropních konstrukcí složených ze železob etonových nosník ů a pórobetonových 
vložek 
 
splňuje základní požadavky  podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb, 
konkretizované stavebním technickým osvědčením STO č. 030-047933 a je za podmínek výše 
určeného použití bezpe čný .  
Výrobce přijal opatření v úrovni podle interního systému řízení výroby, 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., ve znění NV č. 312/2005 
Sb.  s použitím následujících dokladů: 
 
Stavebn ě technické osv ědčení č. 030-047933 ze dne 22.03.2013 s platností do 31.03.2019 
Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2013/030-049248 ze dne 13.12.2013 (platnost 
neomezna) 
Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2013/030-049249 ze dne 13.12.2013 (platnost 
neomezna) 
Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2013/030-049250 ze dne 13.12.2013 (platnost 
neomezna) 
 
vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., autorizovanou osobou č.  204,  
Prosecká 811/76a, 190 00  Praha, IČ 00015679. 
Technická dokumentace výrobku je půběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení 
dohledu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hrušovanech u Brna, dne 2.1.2015  Patrik Polakovič, CEO       Igor Forberger, COO 
      Xella Central Eastern Europe 
 



 

 
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

č. 20000312/2015 
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., a § 13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb.  
 
Výrobce: 
 Xella CZ, s.r.o. 

Vodní 550 
664 62 Hrušovany u Brna 
IČO: 64832988 
 

prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek 
 
Stropní vložky z autoklávovaného pórobetonu na bázi  písku 
typ / varianta: pórobetonu P4-500 
 
určený pro  
zhotovení stropních konstrukcí složených ze železob etonových nosník ů a pórobetonových 
vložek 
 
splňuje základní požadavky  podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění NV č. 312/2005 Sb, 
konkretizované stavebním technickým osvědčením STO č. 030-050002 a je za podmínek výše 
určeného použití bezpe čný .  
Výrobce přijal opatření v úrovni podle interního systému řízení výroby, 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., ve znění NV č. 312/2005 
Sb.  s použitím následujících dokladů: 
 
Stavebn ě technické osv ědčení č. 030-050002 ze dne 8.07.2014 s platností do 7.08.2017 
Certifikát systému řízení výroby č. 204/C6/2014/030-050098 ze dne 11.7.2014 (platnost neomezna) 
 
vydaný Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, s.p., autorizovanou osobou č.  204,  
Prosecká 811/76a, 190 00  Praha, IČ 00015679. 
Technická dokumentace výrobku je půběžně doplňována zprávami autorizované osoby o vyhodnocení 
dohledu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
V Hrušovanech u Brna, dne 2.1.2015  Patrik Polakovič, CEO       Igor Forberger, COO 
      Xella Central Eastern Europe 
 
 


