
 
 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
identifikační kód dokumentu: CH01 

1) Výrobce: 

Zdeněk Chlupáč CHALKO Příkrý s.r.o. 

Příkrý 22, 513 01 Semily, IČO 06585523, DIČ CZ06585523 

Místo výroby: Příkrý 22, Semily 

 
Firma Zdeněk Chlupáč CHALKO PŘÍKRÝ s.r.o., je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném u 
Krajského soudu v Hradci Králové, 
oddíl C, vložka 40505. 

 

 

2) Identifikace a popis výrobku:  

Ocelové hřebíky hladké, stavební hřebíky s plochou hlavou ČSN 02 2810, stavební hřebíky se 

zapuštěnou hlavou ČSN 02 2825, kolářské hřebíky ČSN 02 2820, zámečnická hřebíky ČSN 02 

2840, čalounické hřebíky ČSN 02 2841, hřebíky bez hlav ČSN 02 2865, ČSN 02 2866, šroubové, 

konvexní 

 

 

3) Varianty: průměr (1,0 až 8,8) mm, délka (10 až 300) mm 

                S povrchovou úpravou a bez povrchové úpravy 

 

 

4) Zamýšlené použití stavebního výrobku: 

Tento výrobek slouží ve stavebnictví jako spojovací materiál pro použití do dřevěných stavebních 

konstrukcí a další nespecifikovatelné použití. 

 

 

5) Posouzení shody: 

Posouzení shody výrobku bylo provedeno podle zákona č.22/1997 Sb., o technických požadavcích 

na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle nařízení 

vlády č.163/2002 Sb., kterým se stanový technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve 

znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 

 

 Výrobek náleží do skupiny výrobků uvedených v příloze č.2 k uvedenému nařízení vlády, seznam 

výrobků č.3, skupina č. 5 se stanoveným postupem posuzování shody podle § 7. 

 



6) Použité certifikační schéma: Nařízení vlády č. 163/2020 Sb., § 7. 

 

 

7) Autorizovaná osoba podílející se na posouzení shody: 

Strojírenský zkušební ústav s.p. pobočka Jablonec nad Nisou, 

Tovární 5, 

466 21 Jablonec nad Nisou 

Číslo autorizované osoby : AO 202 IČO : 00001490 

 

Závěrečný protokol: č. 30-16022/JZ ze dne. 31.5.2022 

Stavební technické osvědčení: č. 202-STO-J-00870-22 ze dne 25.5.2022, platné do:  24.5.2025 

 

 

8) Prohlášení: 

Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti výše uvedených výrobků jsou ve shodě se 

základními požadavky podle NV č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č.312/2005 Sb. a nařízení 

vlády č. 215/2016 Sb., že výrobek je za těchto podmínek obvyklého použití bezpečný. Výrobce přijal 

opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných na trh s technickou dokumentací a 

se základními požadavky na stavební výrobky dle předpisů. 

 

 
 
 
Podepsáno za výrobce a jeho jménem: 
 
 
 
 
Zdeněk Chlupáč ml.  vedoucí řízení jakosti 
..................................................................... 
                   (jméno a funkce) 
 
 
 
 
       v Příkrém 31.5.2022 
....................................................           
     (místo a datum vydání) 
 
 
                                                         

 


