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P R O H L Á Š E N Í    O    S H O D Ě 
podle § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky  

a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 

( dále Zákon) 

 

Distributor: 

obchodní jméno:     vonRoll hydro (cz) s.r.o. 

                                Obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl C 71630 

sídlo:                       Růžová 1386, 252 19 Rudná 

IČ:                     261 17 606 

 

Výrobek: 

název:  

Tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro vodovodní potrubní systémy  

typové označení a varianty: 

Tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro vodovodní potrubní systémy (podle nařízení vlády 

č. 163/2002 Sb., v platném znění, seznam výrobků č. 7, skup. č. 9) 

 

Zahraniční výrobce: 

obchodní jméno:     Düker GmbH 

sídlo:                       Hauptstrasse 39-41,  D-63846 Laufach, Německo 

 

Popis a určení funkce výrobku: 

Tvarovky a příslušenství z tvárné litiny pro tlakové a beztlakové vodovodní a trubní 

zásobovací systémy. Pro dopravu pitné vody spotřebiteli. Tvarovky jsou odlévány do 

pískových forem od rozměru DN 40 – DN 1200. 

 

Seznam použitých předpisů, norem a dokladů: 

• Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky, v platném znění 

• Norma ČSN EN 545:2015 – Trubky, tvarovky a příslušenství z tvárné litiny a jejich 

spojování pro vodovodní potrubí – Požadavky a zkušební metody. 

• Výsledné zhodnocení zdravotní nezávadnosti výrobků přicházejících do přímého styku s 

pitnou vodou podle platných předpisů v ČR (Vyhláška č. 409/2005 Sb., Vyhláška č. 

252/2004 Sb. v platném znění, Zákon č. 258/2000 Sb. v platném znění): 

 

zn.: 5/2006 zn.:44/2014 zn.:19/2010  

zn.: 23/2010 zn.: 37/2015   
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Použitý postup posouzení shody: 

autorizovanou osobou podle § 5 odst. 2 NV 163/2002 Sb., ve znění NV 312/2005Sb., a ve 

znění nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 

 

Identifikační údaje dokladů o zkouškách a posouzení shody: 

Protokol o dohledu č. 227-KD-22-0371 ze dne 28.2.2022 

Protokol o dohledu č. 227-KD-20-0398 ze dne 7.12.2020 

Protokol o dohledu č. 227-KD-19-0401 ze dne 21.11.2019 

Protokol o dohledu č. 227-KD-18-0474 ze dne 25.10.2018 

Protokol o dohledu č. 227-KD-17-0570 ze dne 27.11.2017 

Protokol o dohledu č. 227-KD-16-0516 ze dne 31.10.2016 

Protokol o dohledu č. 227-KD-15-0489 ze dne 02.10.2015 

Certifikát výrobku-reg. č. 227/C5/2014/0413 ze dne 24.09.2014  

Protokol o certifikaci č. 227-P5-14-0413 ze dne 24.09.2014 

Protokol o zkoušce č. A 168/2014 ze dne 22.09.2014 

 

Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody: 

obchodní jméno:   Výzkumný ústav pozemních staveb – Certifikační společnost 

sídlo:   Pražská 810/16, Praha 10-Hostivař 

IČ:   25052063 

číslo autorizované osoby: AO 227 

 

         

Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti výrobků specifikovaných v tomto prohlášení 

jsou ve shodě se základními požadavky podle nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se 

stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, v platném znění, že výrobek je za 

podmínek obvyklého (resp. distributorem určeného) použití bezpečný a že byla přijata 

opatření k zabezpečení shody všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se 

základními požadavky. 

 

 

 

 

V Rudné dne 12.1.2023 

 

Jméno a funkce odpovědné osoby: Ing. Petr Kopal, jednatel společnosti  

 
 

 

 


