
 
 

 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ č. 111 
podle ustanovení §12 zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění a 
podle §13 NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění NV ČR č. 312/2005 Sb. a NV ČR č. 215/2016 Sb. 

 
1. Distributor výrobk ů:      PIPELIFE Czec h s.r.o  
                                               Kučovaniny 1778, 765 02 Otrokovice, Česká republika,  
                                               IČO: 60 70 93 91 
               vydává na vlastní zodpovědnost toto prohlášení. 
 
2. Údaje o výrobku  
   

 Název: Potr ubní systém P RAGMA HIGHWAY  
   

 Použití: Systém pro gravita ční kanalizaci  
   

 Sortiment: Tvarovky a trubky SN8,  SN10, SN12, SN16 
   

 Výrobce PIPELIFE Polska S.A., Kartoszyno, PL-84-110 Krokowa, Polsko 
 
3. Předpisy, s nimiž byla  posouzena shoda  
   
 Nařízení vlády: NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
   

 Výrobkové normy: ČSN EN 13476-1,-3+A1; DIN 16961-1,2 
   

 Vydané dokumenty: Certifikát č. 227/C5/2022/0082 ze dne 28.03. 2022 
Protokol o certifikaci č. 227-P5-18-0319 ze dne 15.6.2018 a 
dodatky 227-P5-18-0319/1 ze dne 17.09.2020 a 227-P5-18-0319/2 
ze dne 28.3.2022 
STO 227-18-0319 ze dne 12.6.2018 a změnu 1/19 ze dne 11.02. 
2019 a 2/21 ze dne 11.2.2021 a 3/22 ze dne 28.3.2022  

 
4. Autorizovaná osoba zú častn ěná na posouzení shody  
   
 Název: Výzkumný ústav pozemních staveb - certifikační společnost, s.r.o.  
 Sídlo: Pražská 810/16, 102 21 Praha 10 – Hostivař, IČO: 25052063 
 Identifikace: AO č. 227, AO č. 224 
 Nález: Certifikát č. 227/C5/2022/0082 ze dne 28.3.2022 
 
5. Zvolený postup posu zování shody  
   

Výrobek byl certifikován na základě § 5 NV ČR č. 163/2002 Sb. ve znění pozdějších předpisů  
AO 227 vydala certifikát výrobku 227/C5/2022/0082 a posoudila shodu vlastností se základními 
požadavky uvedeného nařízení vlády. Pro posouzení shody předložil distributor dokumentaci dle 
§ 4 NV ČR č. 163/2002 Sb. v platném znění.  

 
6. Potvr zujeme, že  
   

• vlastnosti výrobku splňují základní požadavky podle nařízení vlády ČR č. 163/2002 Sb. 
ve znění pozdějších předpisů 

• výrobek je bezpečný za podmínek obvyklého, popř. výrobcem a distributorem určeného 
použití, 

• distributor zajišťuje kontrolu dovážených výrobků, má certifikát systém řízení jakosti v 
souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2016 a certifikát systém environmentálního 
managementu dle ČSN EN ISO 14 001:2016 

• výrobce přijal opatření vlastními dokumentovanými postupy dle EN ISO 9001:2016, 
kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací 
a se základními požadavky, má certifikát systému řízení jakosti Loyds Registetr Polska 
č. 10395541 ze dne 15.10.2021 

• u Pragma Highway garantujeme min. tl. stěny e4 ≥ 3,0 mm 
• u Pragma Highway garantujeme min. tl. stěny vnitřní vrstvy pod dutou částí e5 ≥ 3,0 mm   

 
 

 

            Dalibor Matula 
          manažer kvality  

 V Otrokovicích, dne 25.5.2022  
            
             

 
 

CZMATDAL
Nové razítko
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