
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

Dle § 13 zákona č. 22/1997Sb., ve znění zákona č. 71/2000 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o 

změně a doplnění některých zákonů a v souladu s § 13 nařízení vlády č.163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády 

č.312/2005 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky. 

 

FLEXI ways s.r.o. 
 

Svinný 74, Chotěboř 583 01 IČO: 28814665 

Prohlašuje na svoji výlučnou odpovědnost, že výrobek 

Beton 

z provozu – betonárna Svinný 
 

pevnostní třídy dle ČSN EN 206+A1: 2018 

a dle ČSN P 73 2404: 2016/Z1: 2018 Tabulka F.1.1 
 

C 12/15 X0 (F.1.1); C 16/20 X0, XC1-2 (F.1.1); C 20/25 X0, XC1-3 (F.1.1); 

C 25/30 X0, XC1-4, XD1-2, XF1, XA1-2 (F.1.1); C 30/37 X0, XC1-4, XD1-3, XF1, XA1-3 (F.1.1) 

 

 
určený pro konstrukční beton a nekonstrukční beton splňuje základní požadavky podle nařízení vlády č. 

163/2002 Sb.   v platném znění.   Výrobky   jsou   za   podmínek   stanovených   v níže   uvedených   ČSN   EN 

a Obchodních a dodacích podmínkách bezpečné. 

Posouzení shody bylo provedeno podle § 6 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 

Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. a § 12 odst. 4 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: 

Certifikát systému řízení výroby č. 205/C6/2021/0994, který vydal Stavcert s.r.o. Praha. Průkazní zkoušky 

betonů vydané akreditovanou zkušební laboratoří č. 1115, Ústavu stavebního zkušebnictví s.r.o., Pardubice. 

Protokoly o měření obsahu přírodních radionuklidů. 
 

Seznam technických předpisů a ČSN použitých při posouzení shody: 

- ČSN EN 206+A1: 2018 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

- ČSN P 73 2404: 2016 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace, Změna:Z1: 2018 

- Atomový zákon č. 263/2016 Sb. a vyhláška SÚJB č. 422/2016 Sb. o radiační ochraně a zabezpečení 

radionuklidového zdroje 
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Ing. Ali Subhi Naji 

Jednatel společnosti 


