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Prohlášení dodavatele o shodě výrobku
Synteko TINTING PASTE

Všechny námi nabízené výrobky jsou vyrobeny a uvedeny na trh v jiném členském
státě EU, takže splňují požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických přípravcích na
výrobky, rozhodnutí č. 768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh a
směrnici č. 89/106/EHS o sbližování právních a správních předpisů členských států
týkajících se stavebních výrobků.
Naše výrobky, specifikované nařízením vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, patří k neharmonizovaným,
vyrobeným a uvedeným na trh v jiném členském státě EU, mají tedy původ
v Evropském společenství volného obchodu a současně v Evropském hospodářském
prostoru (ESVO EHP), tedy splňují požadavky § 13b zákona č. 22/1997 Sb.,
o technických přípravcích na výrobky, takže nemohou mít naše prohlášení o shodě,
neboť u těchto výrobků je shoda se specifikacemi státu výroby, čímž pravidla správné
praxe nebo postupy zaručují míru ochrany oprávněného zájmu odpovídající míře této
ochrany v České republice, a to na základě nařízení (ES) č. 764/2008, kterým se stanoví
postupy týkající se uplatňování některých vnitrostátních technických pravidel u výrobků
uvedených v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě.
Harmonizované stavební výrobky, jsou výrobcem a dovozcem na obalu označeny
značkou „CE“, na základě „ES prohlášení o shodě“, vyhotoveném výrobcem a
dovozcem v souladu:

Datum:

-

s nařízením (ES) č. 765/2008, kterým se stanoví požadavky na akreditaci a dozor
nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh

-

se sdělením č. 2010/C 71/03 – zveřejnění názvů a odkazů harmonizovaných
norem
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