
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sbírky zákonů České republiky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. 

 
 
Výrobce: 

Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o. 
Tošovice 1 
742 35 Odry 
tel.: +420 556 312 500, email: info@hein.cz 
 
IČO: 25838857 
DIČ: CZ25838857 
 

Identifikační údaje – popis výrobku: 

Keramické kachle a kachlové tvarovky 

 
Výrobce prohlašuje na svou výlučnou odpovědnost, že výrobek (Keramické kachle a kachlové 
tvarovky) - je určený pro: 
 

• Stavbu kachlových topidel, tzv. kachlových kamen, kachlových krbů a sporáků. 

• Je za podmínek výše určeného použití bezpečný a lze ho používat pro stavby s pobytovým 
prostorem bez omezení 

 
Posouzení shody bylo provedeno podle § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sbírky zákonů České republiky, 
ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb., s použitím následujících dokladů: 
 

• Protokol o ověření shody typu výrobku č. 030 - 057328, vydal TZÚS Praha, s. p. - pobočka 
0300 Plzeň – akreditovaná zkušební laboratoř č. 1018.3, ČIA, podle ČSN EN ISO/IEC 17025 

• Protokol o zkouškách keramických kachlů a kachlových tvarovek č. 030 - 057329 ze dne 
30. 10. 2018, vydal TZÚS Praha, s. p. – pobočka Plzeň – akreditovaná zkušební laboratoř. 

• Protokol č. 181095S1 Měření obsahu přírodních radionuklidů ve stavebních materiálech, 
vydal NUKLID, sdružení podnikatelů, Kralovická 59, 323 28 Plzeň. 
 

Potvrzení výrobce o vlastnostech výrobku a splnění základních požadavků a technických předpisů: 
 

• Výrobce Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o. přijal opatření v úrovni dané vlastními 
dokumentovanými postupy – řízení výroby a kvality, kterými zabezpečuje shodu všech 
výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 

• Výrobek odpovídá ve sledovaných vlastnostech požadavkům technické specifikace a 
technických předpisů. 

• Výrobek splňuje požadavky § 7 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění NV č. 312/2005 Sb., 
specifikované ČSN 72 4710 Keramické kachle – Požadavky, zkušební metody a označování 

 
 

V Tošovicích, dne 30. 10. 2018                                             Za Hein & spol. - keramické závody, spol. s r.o. 
Tošovice 1 

742 35 Odry 
 

Miroslav Král - jednatel 


