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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ_________________________________č.j. 21/15/10/2022

dle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve 
znění pozdějších předpisů a v souladu s § 13 Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky 
na stavební výrobky, ve znění Nařízení vlády č. 215/2016 Sb.

TBG METROSTAV s.r.o., se sídlem Praha 8, Koželužská 2246, PSČ 186 00, IČO: 63 99 29 90, prohlašuje na svoji 
výlučnou odpovědnost, že výrobky betonárny RADLICE:

určený pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb, splňuje základní požadavky podle nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. Výrobky jsou za podmínek stanovených v níže 
uvedených ČSN a v Obchodních a dodacích podmínkách bezpečné.

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 Nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění Nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a § 12 
odst. 3 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění 
pozdějších předpisů, s použitím následujících dokladů:

1. „Certifikát systému managementu kvality 6: QMS-4782/2021, vydaný spol.Stavcert, Certifikaóním orgánem č. 3024, 
2021“,,

2. „Certifikát systému řízení výroby č. 205/C6/2022/0950, vydaný spol.Stavcert, Autorizovanou osobou AO 205,2022“
3. „Zpráva z průběžného dohledu nad systémem řízení výroby č. 1685/2022, vydaná spol.Stavcert, Autorizovanou 
osobou AO 205, 2022“
4. „Průkazní a ověřovací zkoušky betonů pro TBG METROSTA V s.r.o.,
5. „Protokoly o výsledcích zkoušek“ ve smyslu výše uvedených norem
6. „Protokoly o zkouškách vstupních materiálů“
7. „Protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů“

Seznam technických předpisů a ČSN použitých při posouzení shody:
ČSN EN 206+A2:2021 „BETON - Specifikace, vlastnosti, výroba, a shoda’’
ČSN P 732404 „Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace“
Zákon č. 263/2016 Sb. (ve znění všech následujících změn)
Vyhláška č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně
Obchodní a dodací podmínky TBG METROSTAV s.r.o., 2022

Praha dne 15.10.2022
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