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Autorizovaná osoba 204
Rozhodnutí Úttlr,tZ č.5t2a17 ze dne 31. 1 .2017

Pobočka 070 - Ostrava
,Y7, vYRoBYCERTIFIKAT SYSTEMU RIZENII

ó. 204 í C6 í2023 l 070_062637

V souladu s ustanovením § 6 nařízení vlády č. 16312002 Sb., kteným se stanoví technické požadavky na vybrané
stavební rnýrobky,'ve znéní naíizení vlády č. 31Z2OO5 Sb. a nařízení vlády č. 215t2O16 Sb., autorizovaná osoba
potvauje, že u stavebního výrobku

Beton pevnostních tříd C 12115 (B í 5) a vyšší
pro konstrukce pozemních, inženýrských a dopravních staveb

výrobce:

Pavel Šopík
lčo: 142 40 a33
Adresa: Bartákova 11,795 0í Rýmařov
Výrobna: PavelŠopík :

Adresa: Jamartice 118, 795 01 Rýmařov
Zakázka: ZO7a22O328

provedla počáteční prověrku v místě výroby a posoudila systém řízenívýroby, ktený odpovídá
příslušným technickým podkladům podle § 6 odst. 1 písm. d) výše uvedeného nařízení vlády, a zjistila,
že":

r sysiém řízení výroby zabezpečqe, aby výrobky uváděné na trh splňovaly požadavky stanovené
určenými normami a technickými předpisy:
Čsru eN 2o6+A2:2o21 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Čsru p 73 2404:202,1 Beton - Specifikaoe, vlastnosti, výroba a shoda - Doplňující informace
Vyhláška č.422l2a16 Sb., o radiační ochraně azabezpečení radionuklidového zdroje

a odpovídaly technické dokumentaci podle § 4 odst. 3 a dokladu vystavenému podle § 6 odst. 1

písm. a) o výsledcích počátečních zkoušek typu výrobku na vzorku.

Nedílnou součástí tohoto certifikátu je'protokot o qýsledku posouzení systému ňzení výroby
č. 070-062636 ze dne 10.03.2023, ktený obsahují závěry zjišťování a popis výrobku.

Tento ceňifikát byl poprvé vydán 10,03.2023 a zůstává v platnostipo dobu, po ktergu se požadavky
stanovené v určených normách a technických předpisech, na které byl uveden odkaz, nebo výrobní
podmínky, v místě výroby či systém řízení výroby výrazně nezmění nebo pokud autorizovaná osoba
tento certifikát nezmění nebo nezruší. ,

Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 mésíců dohled nad řádným fungováním systému
řízení výroby, O vyhodnocení dohleďu vydá autorizovaná osoba zprávu, kterou předá uýrobci.

Osoba gdpov§dná za správnost
,- tp .r.i1
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Razítko autorizované osoby 204

Ostrava, 1 O. bíezna 2023 lng, Vojtěch Šebek
zástupce vedoucího autorizované 204
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