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1) Jméno, adresa a identifika�ní �íslo osoby vydávající prohlášení o shod� (výrobce nebo dovozce)   
2) Autorizovaná nebo akreditovaná osoba spolupracující na posuzování shody 

 
 

 
 

Prohlášení o shod� 
�. S.001 

podle § 13 zákona �. 22/1997 Sb. v platném zn�ní a § 13 na�ízení vlády �. 163/2002 Sb. ve zn�ní NV �.312/2005 Sb. 
1) My 

RAVAK a.s. 
Obecnická 285 

261 81 P�íbram I 
I�O: 25612492 

 
tímto prohlašujeme,  

   
že následn� ozna�ené výrobky na základ� jejich koncepce a konstrukce, stejn� jako námi do ob�hu 
uvedená provedení, jsou ve shod� se základními požadavky na�ízení vlády �. 163/2002 Sb. a že byla 
p�ijata opat�ení v úrovni podle �SN EN ISO 9001:2000, k zabezpe�ení shody všech výrobk� 
uvád�ných na trh s technickou dokumentací a se základními požadavky. 

P�i námi neodsouhlasených zm�nách výrobk� ztrácí toto prohlášení svou platnost.   
              

Název výrobku: S e d á t k o   O V O 
Typová �ada: O V O - P, O V O - B, CHROME 
Místo výroby: RAVAK a.s. 

Strojírny Rožmitál  
Nádražní 25 
262 42 Rožmitál pod T�emšínem  

 
Popis a ú�el použití: Sedátka OVO jsou kompenza�ní pom�cka umož�ující uživatel�m bezpe�né 

sprchování vsed�.  
Použité p�edpisy: 
•••• Zákon �. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v aktuálním zn�ní  
• Na�ízení vlády �. 163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky v aktuálním zn�ní 

Výrobek je za podmínek obvyklého a ur�eného použití bezpe�ný. 

Použitý zp�sob posouzení shody: 
postup podle § 7, odst. 2 
2) Autorizované osoby podílející se na posouzení shody 
• obchodní jméno:  Strojírenský zkušební ústav, s.p. 
• sídlo:  Hudcova 424/56b, 621 00 Brno, �eská republika 
• �íslo autorizované osoby:  202 
 
Byly vydány:  
• Stavebn� technické osv�d�ení �íslo STO-30-01018-15, ze dne 21.09.2015, platnost do 30.11.2018. 
• Záv�re�ný protokol o po�áte�ní zkoušce typu výrobku �. 30-12850, ze dne 30.11.2015, platnost do 

30.11.2018. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

P�íbram, 01.12.2015 
Ing. Patrik Kreysa 

�editel úseku obchodní strategie 
 

Místo vydání, datum Jméno a funkce odpov�dné osoby Podpis 
 
 


