
 

 
Prohlášení o shodě č. 3.2.1.3 

podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a 
doplnění některých zákonů v platném znění a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. 
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb, kterým 
se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky   

 
1.  Dovozce 
Obchodní jméno: Plastika Pipes Trade, s.r.o.  

Sídlo: Jihlavská 823/78, 140 00  Praha 4 

IČO: 63996219 

2.  Údaje o výrobku   a), b), c) 
Název: Trubky a tvarovky se strukturovanou stěnou 

z polypropylenu (PP) systém Ultra Cor 
Použití: Podzemní beztlakové kanalizační systémy 

Sortiment: SN 12 - DN 250 - 1000 mm 
SN 16 –DN 250 – 600 mm 
 

Výrobce: Plastika pipes s.r.o.,Nitra, Slovenská Republika 
Kaczmarek Malewo Spolka Jawna, Polsko 
Instal plast Lask SP z.o.o.- přesuvná objímka potrubí 
Incor DN 600 

3.  Předpisy podle kterých byla posuzována shoda   d), e) 
Nařízení vlády: NV 163/2002 Sb. ve znění NV 312/2005 Sb. a NV č 

215/2016, §5 (certifikace bez zkoušek při dohledu). 
Určená norma, technický 
předpis nebo stavební 
technické osvědčení: 

STO-AO 224-717/2015/f 
 

4.  Autorizovaná osoba zúčastněná pro posouzení shody   f) 
Název: Institut pro testování a certifikaci, a.s. 

Sídlo: tř. T. Bati 299, 764 21  Zlín – Louky 

Identifikační číslo AO: AO 224 

Nález: certifikát č. 150240 V/AO/f, změna ze dne 8.6. 2021 
zkušební protokol č. 793501925/2021 ze 8.6. 2021 
Zkouška těsnosti přesuvné objímky Incor – test OU 1 - 
2016 

5. Potvrzujeme, že    g) 

Potvrzujeme na vlastní zodpovědnost, že vlastnosti výrobku/ů 
specifikovaného/ných v tomto prohlášení jsou ve shodě se základními požadavky 
nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb.NV č 
215/2016 Sb., že výrobek je za podmínek obvyklého (příp. výrobcem/dovozcem 
určeného) použití bezpečný a že byla přijata opatření k zabezpečení shody všech 
výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 
 
 
 
 
 
h) 
V Praze dne 17.6. 2021                 Tomáš Martiník 

jednatel společnosti 


