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Ve smyslu ČSN EN ISO/IEC 17050-1:  
Posuzování shody - Prohlášení dodavatele o shodě - Část 1: Všeobecné požadavky 

 
 

vydává tímto 
 
 

distributor JanoCo s.r.o., Albrechtická 2160/39, Krnov CZ794 01, IČ 619 45 188 
 
 
 

Prohlášení o shodě 
 
 
 
na výrobky pro přípravu a finální povrchovou úpravu dřevěných, kovových a minerálních podkladů dodávané pod 
obchodní značkou 
 
 

Flügger 
 
 
vyrobené vvýrobcem Flügger A/S, Rodovre, Dánské Království, které dodává na trh v ČR souladu s § 2 písm. g) 
zákona č. 22/1997 Sb., ve znění zákona 490/2009 Sb., přičemž platí, že na distributora stanovených výrobků, již 
uvedených  na trh Evropského Společenství1)se nevztahuje povinnost § 5 (certifikace / včetně dohledu), § 5a 
(certifikace bez zkoušek při dohledu) a § 13 (Prohlášení o shodě)  nařízení vlády č. 163/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Uvedené výrobky jsou ve shodě s požadavky těchto národních technických  předpisů a evropských směrnic a 
nařízení:  

 
- zákon 22/199 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů v platném 

znění  
- zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon a jeho prováděcí předpisy, v platném znění (§ 108 výrobky, které plní 

funkci stavby, § 156 požadavky na stavby)  
- směrnice rady 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se 

stavebních výrobků, změněná směrnicí  93/68/EHS 
- nařízení (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (článek 31 + 

příloha II - bezpečnostní listy) 
- směrnice Rady  1999/45/ES, o sbližování právních a správních předpisů týkajících se klasifikace, balení a 

označování nebezpečných látek a přípravků, v platném znění (klasifikace, označování a balení) 
- zákon č. 356/2003 Sb., o chemických látkách a chemických přípravcích, ve znění pozdějších předpisů a jeho 

prováděcí předpisy, v platném znění (povinnosti distributora) 
- zákon č. 477/2001 Sb., o obalech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, v platném znění  
- zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, v platném 

znění (limity VOC podle přílohy 14 vyhlášky 509/2005 Sb.) 
- zákon č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcí předpisy, v platném znění  

 
 
V Krnově dne 1. prosince 2012 
 

 

 

 
Jaroslav Nosál 
Jednatel společnosti  

 
1)

. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění 
výrobků na trh a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 339/93   


