
___________t__x_____________r________c________?__________c____sn_____t_______c_______rm______t?______\__________?_______q_,___c___9_r_t_______       s_o4vceapssxtpp_2___oal__vtnr_lat_pmvnrelzntelnsl_eyp__ovdzt__tla_e_h24axsk_eoyon(oal_v__4_p__c2e_)5lKAr_on_roa/_tv_y_v_vr_ob_yk_pp?raEvuMnplepyd T_raee_J_vddn$(_skevctdeh___zsuJnpkertnakdllon4pmyozndae__Jks)tlecyrh_e_pp__0s_reed_v_dpzltsahm>>_ulul    _7_____t____x_____________________n____?__n__________?__0t_qrm_9n?f__�0,,_,._,_,,___,,_$v,,__??___,5__`___`_,_,_:`_"_?__^__-_?___,,_'__'_,__,,_:'_;,,o_o,^__,,__,;_,,;,,:'___;,__,v;_-,,_,;_,_',;_',_,_,_',,,_;,_,_,__v,_yJ__?,,___:,v_'_,;_,___,_:x,_:'x;`_j:_:n'"`__;_"-_x;`x;_`____.:,_____;_,,,;_,,,,'_,,_,`__.;,';__;;____,_,_,,,'."_            _,_`,_,?.,,;___.,_?'_;_; ,,,_,'c,,_,,,;_,'s_s__,5,_,,‟,_,_;-,;_,__-_un__:;?`,`""'"_-_î___?,,;__,,;,,,,,,,;,,;_;,_,,:,,,_,,,,__,,,,,3;,_,,_,;,,,n,,,„_,___,_,,,?,__._'____,_'_^'__?,_n____,,___;,"_______n_,_,"_"'_""`_ ,,,,,,,,v'_;,,_____,� _u__,?c_$i__J_v,,c?,,_i'??_,,_,,,n,;__,?______,,__,_,'$;?,,___,____,___ns____,_,,,, ;;._,m_,,___,,,_;_,__ M,_„__;,__.:,_._____,_ ._„'_____x_,j„_ _,„__,s___,;__,__,_   _K,_,___?__q____ _           ' _   ;__,,,,__,,__,___ _,_xc,_,__ _____ __ ,_ ,,_ _ , _ _____, , ,_,_,.,_,__,,,__,_._,.;_q;J,___ ,,___>_4_   ____?,5,_,_,____,,,,,__;',,__?,,,__?_;?__, ;__,_,,__,��'_',__,_,,,,_,_,_‟'`,m, ''.__:x__`v^"_'__=__''?__;'__'"`_:_':%'_''_`_'%'___'';__"'__',~_''__x_%''__'___'-___^`_"-'__,_'______''____"_o?'_'  ',"_'_'__c'____:5___`______"'''?_"c__"`___'___''__ "_'^^__`'_"_V_M`_'_e'_'X`,'_'^'__,`"`:`_c'_'^__''_4"x`,`^_`'`x_''‟_'";'-:__-___"'"`X`:'__''`'__`;`__'___''_"'',_''_:'''^,','`s_`'x_'-`''__'';__';_'__x'_''''_'„_^_''c,``?,__,_;`_` __‟__,_,, ,,_,`__,_':,L,_�"__`_,';,_",,',___"__`'__"___,,_,,,,-;;   C.j.lLY_MZ/SPJlFiO2OJ4OO0/xI_9                                                                     '           :_'-;`,x_,3__,',"_,,_$___,O_,,"c_,._,,____,,,_',,_,_,_,� ",'_"__'_:,,_,'_',_'' :` n_                                                                                       V Praze dne I6. 6. 2016     __:-,;T' ?"___;,,_"_,,,_ç_";,"_�� ;__'?_;"'x_,, _;_                                                           ,                                                          ,_i c_q,___,‟,?c?;___,�  ?__'__'____^,__  "                                         RO_HODNVTI č. _J2O16•C_R                                        i: '_ ___'C,__� _ -_,.? _ _                                                                                                                      , _' ?, __ ,�� ''x__‟,_',,?_x  ,      Uradprotechnickounormalizaci,metrolo00iias,tátnízk4šebnictví(dáleJen,,Urad'')podle _ lIb        ,,_,_,__",_;_''� '`._._''"`__           odst. 3 zákonač.22/1997Sb.,otechnic__4_?,,_''_,?____,o,?G_avcíchnavýrobkyaozměněadoplnění       "  d;_^ '__,`_;`_,`,�_' ,v _x                        nev_ter_c_za,_onuo veznevnlr ,o,,,,__,____;,`,  rved _'suo  da__e'en  z__koncc                         _,_-,,.`_� _x': '_'.,'                  _   _   vr^  rll_^r      v       ^  ~^_0,  ,,.__   ,  , v,         v ,      v'v,    v    ' o            _,___':''`_,� ,  ,_ _,                                                          _ _ _  _ _,,                                                          ,,_ ,,„ __�,,__ ‟_'_  _                                                   ro _ a0,_ o 'to;                                                     ,,,;'."�� __,_.. '_:                                                          Zadateli                                                          _`,'___-__,,� ,__y,_x_'____-',_-_,,                                         Ce_trum st_vební_o inǐe_ýrsNí _. s.                                        x`_;_ ,__,� ;?___0:_,__                                        _rǎžská l 6 l O2 2 l praha l O _ Hostiv_                                         i __?� ____^;^___c___'___`,_:,                                                       IC 45274860                                                       _, _'_,`�� ' "`_"`_,,y                                                   se _ění rozhodnutí                     ,                          -,��                                       č. 9/2Ol5-CPRVraduzedne2O. l1.2Ol5,ozměnĕ                                 'y'„������ ,_q,i_,?n_;.                                                          r            V      r                                           _�� '-,_, e5__‟ _                                                                                                                            __'_____,,,���� T_,.____,_                                                                                                                          , , , _î?,� ';_;_;___X_,  -     tak, že vymezení rozsah4 oprávnění k činnostem pri posuzov_í a ověrování stálosti vlastností    ' _  ,:_9;_._,_,"S'� ' ;'>;;__ ` _,.       stavebních  výrobků  ve  vztahu  k j eJ ich  základním  charakteristikám  ve  smyslu  najzení    _  ,_' .,;,`_ '?-'_e`_�,;;i, .x. ,_,,':_       Evro ske,ho  arlamentu a Rad   Eu  cv 3osJ2ol l ze dne g  brvezn_ 2ol l  kter rm se stanovl,     _ ,u__,,__- ';� _e'" _';",;'       ha_onl.zov_e,  odm1,nk   ro uva,devn_, siayebnl,ch  ,Tobkoȧ t h   kter ,m'se  rusv4.e smevml.ce    '' __ _,__XM_;�`,,,_ ,,_,.x                         p        y p                         vy     un  r  a     y      z    J                , ,,,.,,q, ,�;,__',__' '-''.:",'_3       Rady 89/l 06JEHS (dále Jen ,,CPR''), se rozši_V Je o skupiny výrobků č. 86 až 95 a dopl_4Je se    y, :,_;,._,,_____,?�'_,,,_'?;_        ha_onizovaná tec_ická norma CSN EY I3950 ed. 2;2Ol4 do skupiny výrobků č. 1. Rozs_    ċ,  :__',:'v',_',v__� ,,_,_-'___':,_',,',        _měněného 0právnění je _me2en v príloze č. l k tom4to ro2hodn4tí, která tvojí jeho nedí1nou    ' _ ___,,_,c_;_,"_?c_",_?'� x,.,__;.;q ,,            v,        ,   v ,           .                   ,                 ,        .           ,           .,    ' ,  ,,_, ____,,,0,�_______,___               .   p                    J  p          y  y     y z  v     y      Up  ,                      J       '  '"_� ______:",_,__,____h,, ,      v pjíloze č. 1 uvedeJclé harmonizované tec_ické normy ve znění po4žitelném pri aktuálním       ^'e.__^_" ._,� _,',__,_"___'""_^_____  '     výkonu činnosti pos4zování a ověrování stálosti vlastností, a na postupy posuzování k nim     ,     .___'� __'?__;`_'` ,_       pjslušné. Pro výkon činností zde 4vedených Je výše 4vedená právnická osoba ve smyslu _ 1 1 b    _ ' ,,�  v',4.,        odst. 3 zákon_ oznámeným s4bJektem s identiflkačním číslem l390. Toto rozhodnutí se vydává     '` ,._,� ,   j        na  dobu  neurčitou.  Postupovat  podle  něj  lze  ode  dne  zvereJ nění  rozsahu  oprávnění      ,� _ _,,__';i___'.,u,_ ,     v elektronickém informačním systém4 Evropské komise NANDO. Vyd%%ńím tohoto rozhodnutí     ,�^_,__T_____'^_,:___5'.'V,,        senahrazuJerozhodnutíč. 9/2Ol5-CPRUr_duzedne2O. l1.2015.                                      __,__, .,x,,-,�  _,__^_^c__;;v__,                                                                                                                                                                                                                                                          _   __;� __^x_ m____        Odůvodnění                                                                                                   ' - , '____`_, ;s,� _______,_,V_,                _rarvnic_a,  osoL_   4ve_enar  ve  v ,ro_4  to_oto  roz_o_n4t1_   v _ovev_a   o_m_,_aamr      ,_J  ,,"__ __n__,,.',� '_;,""":;,";_  ,     stanoveiným v"cVl. 43 CUPR k zaUJištění činností"pj p"osuzování" aU ověrov_"í stá'losti vUlas_tností    '  '_`__;_,,,,:__� ,_,____ `_,_,        4 _robků a postupů, vymezených v príloze č. 1 tohoto fozhodnutí. Splnĕní podmínek pro    '  ,___,_ _:?_',,_�'_ ;,?‟ :.', , _;, ;._?       rozšírení  oprávnění J e  dokumentováno  ve  spis4  č. j. _MZ/SPJIRJO66/4000/ 1 5 ,  4lo2eném      _;,_ _',_, _` e ;,'�_;,x''  ::'_;,''  -    v Uŕad4. Pji rozhodování o rozšírení oprávnění byla v_ita osvědčení o aJkreditaci vydaná       %,___:,,_'' J:,_�,;_;,'__ ',_',,_;,, __,    Ceským instit4tem pro aJlkreditaci, o. p. s., která se vzt_4Jí k predmětu tohoto oprávnění.              ,_-'';3_'‟_,,'_',_,,_'c.,___,;',_���� __,,_x, ;_'__ '„         v   ,                                   ____,,,_.,_,T,_--,,,_,,,__' ';`'`_: _:___':� __;____,_-        Poucen1                                 _,____''     ''"___,,?.,, s,                                                  ,`, _ _,____:,_,_� ;_;';_?, ,                 .                     ,       ,c``;._  _       'v '.  ,           o                v  ,           , ,    ;"_, _;__;� __;%__ ;;,                 ro l omu o rozhodnutl se l e,._,_;_dv,,__, __.,___,,a€_._.. _,do 15 dnu od, "ho doJrucenl.   o vo _1    ____s_ ,,_ ___,,,� ,,,,,,__,_,c_+3__',4 ;_;_    rozhoduJe Ministerstvo pJrůmysl4 a ??__,_-`-ho%_u;'_' ,_,'0'!0,,-"._`_-:_,:'.,i   _,__..,_, _,.             __                      ;;'___',:'x_ __,u.;_,,? _� _,,,_'`_ ,'`,_ ;;n-,                                              _,._.    _, _..__',.___` ,. _.. ,;,,,!, ,;,,,,'   ,__ ', :_ _, J,      __                      ,ć: _;,_, _,,,, __,,0v� ,:,,,,,_e,,,_,_,,__? ,` :n                                              _;_;,   ';;_, ,,_;_',.,.',-,: ,',,;.;;,' ,_'   ,,_,x.__'. J       .              ,                         _?,,,_ s,,_,_v',� ,,_,,__,v__  ;_;                                               ‟__,',,   w.c_,,.,`     ,.,_x_-',     gr.  l  or  o     y                         ?,,_J   _'_,,_,,�,__________,,,_,; ,en,, `;' _                                               ,,,             ,.,,i_ '       v         ' v                                _,___,  _n.'__,,e?_� j__,__,_,?_'_,,'_n_____'_,?_,,, ,_,  '                                                 '     - 1.     '                                                       _'='__ "   i�__,__"__,,_:__"'__^",__'`  `'_;T_;_____:_;,_`__t,'_,::'x;;'`;;,x%5__,_'-__,?_'_,_,,;,__„__,__:__'-_'__%___c,m_,e_ 'c____,___,,__,__,`,??____v___$,_____,_c____,_,$_,________'_;_ __,___,,n_G_'_?____..,m__0,_,,__,,,__,,,___;__,,__,____,,__,,_'_;,_,,,;__?,_V_.,_,v___,________x,___'_%e'___;,,x___,__'?____;J_____%'_;„'‟';'_:_,____m__,_':_-J-'_   'i_,�,_,_,_____^_,__c_`,_,      i_,_:'` >` X" '  ' ^  ', , __,_,_,_,-_,'  ^x,,U,.,,  WU _ ,,                   _ ,      _,, ,,,,_,    x ,,,_,,,___ __.,_,%' ____ ,_._    c_, ,,,,     ,,__nJ,   _'��,_0,‟'__,,_,",,9,v,,,_,,,__,,;,,_,_c,_';J_,__'______,_'',,,,,_,,,__,_c_,;_,__,'_";?__,'':,,`_",__T___,,,,__,'v____'_n____;__,,,;_,_-,,;'_``_,„_;__,,_'_,_c'_?__'?,___,,,___.             ,,q___,_c?,;,‟',,,_,s_?____i,__',,"'!',"_?_,____j_;xí'_`,'___X`"''_-___;'„;_5_,'?____,,'_`X,,_,,__'_,__,_'?t''_____',_,_',_c__,:  ,‟__ ,�_._,,,;,_.,,__,v_,,.c,,_;___`,_'__,__;,,_,,_,_;,_:__,_;e,,___s_._`,_,_v:,g,',,,_;_,,,_:,;,_,,,,,,?>e___,_,,;_;_,,_'_,,_?.__',","_,,",_'__,,__'_',___,`,,v_,,e,_,_,___,?,_,,__,__;'_,5___,,_:_,3;__,;   _„-;`;__,x__J,M,__,,,,;x;__'5_.?,_,___.,,„_'_,J,_,e,__`'‟_?_;_"__",,;_c_',,        _,"i,,,_,__v?_`_;,'"____"''_n__:_c_w,`,_____,;__,_,.;_,ċ___`_,,_;__,,,_,_,,,_____;_,__ ,,,_,:,n___.__,,_,__;`-'_,_''__%x_'____%o'^__c_mU_""'_,,_,,',,_,__,,,,,,v, v,.,_,�



  v                         vvvvv                   v              v   v������                                                  Príloha č. I h rozhodnutí č. 5/20 l 6-CPR��Právnická osoba, uvedená ve výroku tohoto rozhodnutí, je oprávněna provádět posuzování a ověrování�stálosti vlastností pro n_sleduJící výrobkové skupiny;���l) Sádrové desky a tence laminované podhledové prvky, sádrovláknité deshy, sádrovláknité tvarovky a� hompozitní panely (lamináty), včetně príslušných doplnhových výrobků, které na povrchu vystaveném� ohni obsahuJí materiál, Jehož reahce na ohen se behem výrobního procesu mĕní - v požárních stĕnách,�   v'v  '                             ' "                         '/    v/      3     __   3   3_         _      '� výrobků z rozhodnutí Komise 95/461/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596JJES a 2002/592/ES� Postupy posuzování a ověrování stáIosti vlastností; post4p 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy: CSN EN 15283-I+A1:2OlO, CSN EN 15283-2+AI;2OIO, CSN EN� I 3950 ed. 2:20 14�2) Sádrové desky, Ná1rJ1_ice, podhledové pJvky a sádrové omítky, sádrovláknité tvarovhy, včetně� prísl4šných doplnkových výrobhů - ve stěnách, príčkách nebo stropech urcených pro požá_í ochranu� konstrukčních prvků a/nebo pro dělení b4dov na požární úseky - sk4pina 2/4 výrobhů z rozhodnutí� Komise 95/4G7/ES, ve znění rozhodn4tí Komise 200 1 /596/ES a 2002/592/ES� Postupy posuzování a ověrování stáIosti vlastností; postup 3 prílohy V (CPR)� HarTnonizovanétechnichénorJmy;CSNEN520+Al;2OlO,ČSYENl2859;2O08,CSNENI2860:2002,� CSNEN I3279-I;2O09�3) Sádrové desky, včetně príslušných doplnhových výrobků - pro výztužné zavětrovací nosné stěny� s drevěno4 honstrukcí nebo drevěné strešní vazníhové honstr4hce - shupina 3/4 výrobhů z rozhodnutí� Komise 95/467/ES, ve znění rozhodn4tí Komise 2001/596/ES a 2002/592/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 príIohy V (CPR)� Harmonizované technické normy: CSN EN 520+AI;2OIO, CSN EN 1419O;2O05, CSN EN I5283-� 1+Al:2oIo,čsNEN I5283-2+Al;2olo�4) Protihluková zarízení a stěny - pro oblast homunikací - shupina 2/2 výrobhů z rozhodnutí Komise� 9G/579/ES, ve znění rozhodnutí Komise I 999/453/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: post4p 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN l4388;2O06�5) Sesta_ lehkých obvodových plást'ů -Jaho vněJší stěny, na které se v_ah4jí požadavhy reahce na ohen� - skupina l/I výrobků z rozhodnutí Komise 96/580JES, ve znění rozhodnutí Komise 20Ol/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postupy 1 a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN I383O;2O04�6) Sestavy lehkých obvodových plášt'ů - Jako vněj ší stěny, na které se nev_ahuJ í požadavky reakce na� ohen - skupina I/I výrobhů z rozhodnutí Komise 96/580/ES, ve znění rozhodnutí Komise 20Ol/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� HarJmonizované technické normy; CSN EN 1383O;2O04�1) Konstrukční těsněné sestavy zashlení, _py lI a IV - pro vněJsí stěny a zastrešení. - sh4pina I /l výrobhů� z rozhodnutí Komise 96/582/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: post4p I prílohy V (CPR)� ETA vydaná na záhladě : ETAG O02- I, ETAG O02-2, ETAG O02-3�8) Konstrukční těsněné sestavy zashlení, _py l a III - pro vněJ ší stěny a zastrešení. - shupina I / I výrobhů� z rozhodnutí Komise 96/5 82/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� ETA vydaná na záhladě: ETAG O02- I, ETAG O02-2, ETAG O02-3�9) Deshy na bázi dreva bez povrchové úpr_vy, s povrchovou úpravou a dýhované nebo laminov_né - pro� vnit3rnV í nebo vněj ší nosné konstr4hce. - skupina 1 /2 výrobhů z rozhodnutí Komise 97/462/ES, ve znění� rozhodnutí Komise 200 1 /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postupy I a 2+ prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy: CSN EN I 3986;2O05�l O) Desky na bázi dreva bez povrchové úpravy, s povrchovou úpravo4 _ dýhované nebo laminované - pro� vnitrnV í nebo vněJší nenosné konstrukce - skupina 2/2 výrobhů z rozhodnutí Komise 97/462/ES, ve znění� rozhodnutí Komise 200 I /596JES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postupy 1 a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché normy: CSN EN 1 3986;2OOS�1 1) Vnější tepelněizolační hompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETICS) - ve vnějších stěnách, na které� se v_ah4jí požární predpisy - skupina I/I výrobhů z rozhodnutí Komise 97/556/ES, ve znĕní� rozhodnutí Komise 200 I /596/ES�



                            vvvv                  v������ Postupy posuzování a ovĕrování stálosti vIastností: postupy I a 2+ prílohy V (CPR)� ETA _daná na základě; ETAG O04�12) VněJší tepelněizolační kompozitní systémy/sestavy s omítkou (ETTCS) - ve vnějsích stěnách, na které� se nevztahují požá_í predpisy. - shupina 1/1 výrobků z rozhodnutí Komise 97/556/ES, ve znění� rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postup 2+ prílohy V (CPR)� ETA vydaná na záhladě: ETAG O04�I3) Zdicí prvhy kategorie T - ve stěnách, sloupech a príčhách - skupina 1/3 výrobhů z rozhodn4tí Komise� 97/740/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 1 /59G/ES� Postupy pos4zování a ověrování stáIosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 77l-I;2O04, CSN EN 77I-2;2O04, CSN EN 77I-3:2004,� CSN EN 77l-4;2O04� I 4) PJrůmyslově vyráběné návrhové mal_ - ve stěnách, sloupech a príčhách - shupina l /3 výrobhů� z rozhodnutí Komise 97/740/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES� Postupy pos4zování a ověrování stálosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 998-2;2O03�l 5) Zdicí prvky se zabudovanými tepelněizolačními materiály umístěnými na povrch4, který může být� vystaven ohni - ve stěnách a príčkách, na hteré se v_ah4jí predpisy _hající se reahce na ohen - shupina� 3/3 výrobků z rozhodn4tí Komise 97/740/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 1/59GJ,ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postupy 1 a 3 prílohy V (CPR)� HaJrmonizované technické normy; CSN EN l 5824;2O09�I 6) Pr4žné a textilní podlahoviny - Stejnorodé a nesteJnorodé pr4žné podlahové krytiny dodávané� ve čtvercích, pásech nebo rolích (textilní podlahové k_tiny zah_uJící čtverce; plastové a pyžové pásy� (aminoplastové termosetové podlahoviny); linole4m a korek; antistatické povlahy; volně hladené� podlahové čNerce; pru2né 1aminované podlahoviny) - pro vnitrnV í po4žití - skupina 2/2 výrobků� z rozhodnutí Komise 97/808/ES, ve znění rozhodnutí Komise l 999/453/ES, 200 1 /596/ES a� 2006/190/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postupy I a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN I 404 1 ;2O05�l 7) Podlahové stĕrhové materiály - pro vnitrJnV í pou2ití - shupina 2/2 výrobků z rozhodnutí Komise� 97/808/ES, ve znění rozhodn4tí Komise 1999/453/ES, 20OIJ596/ES a 2006/I9O/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postupy I a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché normy; CSN EN 13454-I ;2O05, CSN EN l38l3;2O03� l 8) Sestavy vnitrních prícek - pro použití, na hterá se v_ahuj í požadavhy na reakci na ohen - sh4pina I /5� výrobků z rozhodnutí Komise 98/2 I 3/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postupy 1 a 3 prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O03�I 9) Sestavy vnitrních pǐíček - pro dělení na požární úsehy - skupina 2/5 výrobhů z rozhodnutí Komise� 98/2 I3/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O03�2O) Sestavy vnitrních príčeh - pro pouzití, na která se v_ahuJ í predpisy o nebezpečných látkách - shupina� 3/5 výrobků z rozhodnutí Komise 98/2 1 3/ES� Post4py pos4zování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě: ETAG O03�21) Sestavy vnitrnV ích pTíček - pro použití, která jsou vystavená rizikům spoJeným s „bezpečností pri� užívání‟ a na hterá se v_ahuJí takové pTedpisy - skupina 4/5 výrobků z rozhodnutí Komise 98/2 1 3/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O03�22) Strešní tasky, pokŕývačská bridlice, kamenná k_ina a šindeIe - pro použití, na hterá se v_ahuJ í� predpisy pro požární odolnost (napr. pro dělení na požární úseky) - shupina I /6 výrobhů z rozhodnutí� Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 l/596/ES� Postupy posuzován í a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické no_y; CSN EN 492 ed.2;2O13, CSm EN 494+A3;2O07�23) Strešní světlíky - pro použití, na která se v_ah4J í pǐedpisy pro požární odolnost (napr. pro dělení na� požární úseky) - shupina I/6 výrobhů z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve 2nění rozhodnutí Komise� 20Ol/596/ES� Postupy pos4zování a ověrování stálosti vlastností; postup 3 prílohy V (CPR)� Ha_onizované technické noJrmy; CSN Em 1 873 ;2O06, ČSN EN 1 4963 ;2OOG�



          v                 vvvvvvvv              vvvv v  v            v      v������24) Strešní okna - pro po4žití, na hterá se v_ahuJí predpisy pro požární odolnost (napr. pro dělení na� po2á_í úsehy) - shupina I /6 výrobků z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise� 2001/596/ES� Postupy pos4zov4ní a ověrování st4losti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizovanétechnickénormy;CSNENI435l-I+Al;2O1l�25) Stresní tašky, po_vačská bridlice, hamenná k_ina a šindele - pro použití, na která se v_ahuJí� predpisy o reakci na ohen - skupina 2/6 výrobhů z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí� Komise 200 1 /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vl_stností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 492 ed.2;2O13, CSN EN 494+A3;2OOJ, CSN EN 544� ed.2:20 I 1�26) Prefabrikované spražené hompozitní nebo sendvičové panely - pro použití, na která se vztahuJí� predpisy o reakci na ohen- skupina 2/6 výrobhů z rozhodnutí Komise 98/43 6/ES, ve znění rozhodnutí� Komise 200 1 /596/ES� Postupy posuzování a ovĕrování stálosti vlastností: post4py I a 3 prílohy V (CPR)� Ha_onizované technické normy; CSN EN I 4509;2O07, CSN EN 1 4509 ed.2;2O I 4�27) Strešní světlíky - pro použití, na která se v_ahuJ í predpisy o reahci na ohen - skupina 2/6 výrobků� z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise 20OI/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: post4py I a 3 prílohy V (CPR) ,� Harmonizované technické no_y; CSN EN 1 873 ;2O06, CSN EN l 4963 ;2O06�28) Strešní ohna - pro použití, na která se v_ah4Jí predpisy o reakci na ohen - shupina 2/G výrobků� z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzov4ní a ověrování stálosti vlastností: postupy I a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN I 43 5 1 - 1 +A l ;2O I I�29) Strešní tašky, pokrývačshá bridlice, kamenná k_ina a šindele - pro použití, na která se v_ahuJí� predpisy o uhazatelích vlastností pri ohni zvenh4 - skupina 3/6 výrobhů z rozhodnutí Komise� 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 l/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 492 ed.2;2Ol3, CSm EN 494+A3;2O07, CSN EN 494� ed.2:2OI3, CSN EN 544 ed.2;2OI I�3O) Strešní světlíhy - pro použití, na hterá se v_ahuJí predpisy o ukazatelích vlastností pǐi ohni 2venhu -� skupina 3/6 výrobhů z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise 20OI/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: post4p 3 prílohy V (CPR)� HarTnonizované technické normy; CSN EN 1 873 ;2O06, CSN EN 1 4963 ;2O06�3 I) Strešní okna - pro po4žití, na která se v_ahuj í predpisy o ukazatelích vlastností pri ohni zvenhu -� shupina 3J6 výrobků z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizovanétechnickénormy;CSNEN1435l-I+Al;2OII�32) Strešní světlíky - pro pouzití prispívající k vyzt4žení strešní konstruhce - skupina 4/6 výrobhů� z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 l /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 1 873 ;2O06, CSN Em I 4963 ;2O06�33) Vsechny strešní h_iny, strešní světlíhy, strešní okna a doplnkové výrobhy - pro použití, na hterá se� v_ahuJí predpisy o nebezpečných látkách- sh4pina 5/6 výrobků z rozhodn4tí Komise 98/43G/ES, ve� znění rozhodnutí Komise 200 I /5 96/ES� Postupy posuzov4ní a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché normy; CSN Em 544 ed.2;2O I I, CSN EN I 873 ;2O06, CSN E_ I 4963 :2006�34) Strešní okna - pro použití Jiná nez specif1hovaná ve skupinách ( I /6), (2/6), (3/6), (4/6), (5/6) - shupina� 6/6 výrobků z rozhodn4tí Komise 98/43 6/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vl_stností: postup 3 pǐílohy V (CPR)� Harmonizovanétechnickénormy;CSNEN14351-I+Al;2OII�35) Zavěsené podhledy (sestavy) - jako vnitrní nebo vněJší povrchové úpravy používané pro po2ární� ochranu stropů - skupina l J5 _robků z rozhodn4tj Komise 98J437JES, ve znění rozhodnutí Komise� 20Ol/596/ES� Postupy posu2ování _ ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN l 3964;2O06�36) Zavěsené podhledy (sestavy) - Jaho vnitrnV í nebo vněJší povrchová úprava stropů, na hteré se v_ahuJí� požadavky bezpecnosti pri uzívání - shupina 2/5 výrobků z rozhodn4tí Komise 98/43 7/ES, ve znění� rozhodn4tí Komise 200 I /596/ES�



            v               vvv  vv                  v v                     vvv������ Postupy posuzování a ovĕrování stálosti vlastností; postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché normy; CSN EN I 3964;2OOG�37) Sindele, obkladové desky - Jako vnější povrchové úpra_ stěn nebo stropů, na hteré se v_ah4jí� predpisy o reakci na ohen (materiály tríd A l '', A2*_, B__, C__, D, E) - sh4pina 3/5 výrobků z rozhodnutí� Komise 98/437/ES, ve znĕní rozhodnutí Komise 2001/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postup 3 prílohy V (CPR)� HaTmonizované technické normy; CSN EN 12467;2O05, CSN EN 12467 ed.2:2OI3, CSN EN� l6l53:2Ol3�38) Zavěšené podhledy (sestavy) - jako vnitrní nebo vnější povrchové úpravy stropů, na hteré se vztahují� predpisy o reakci na ohen - skupina 3/5 výrobků z rozhodnutí Komise 98/437/ES, ve znění rozhodnutí� Komise 200 I /596/ES� Post4py posuzování a ověrování stálosti vlastností: postupy I a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché normy: CSN EN l 3964;2O06�3 9) Panely - j _ko vJ1LitrnV í nebo vněJ ší povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztahuJ í predpisy o� reakci na ohen - shupina 3/5 výrobhů z rozhodnutí Komise 98/43 7/ES, ve znění rozhodnutí Komise� 20Ol/596/ES� Postupy posuzování _ ověrování stálosti vlastností: postupy I a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 14509 ed.2;2Ol4�4O) Zavěšené podhledy (sesta_) - zamýslené pro po4žití Jaho vnit_V í nebo vněJší pov,rchové úpravy stěn� nebo stropů, na které se vztahuJí predpisy o nebezpečných látkách - sk4pina 4/5 výrobhů z rozhodnutí� Komise 98/437/ES, ve znění rozhodnutí Komise 20OI/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: post4p 3 príIohy V (CPR)� Harmonizované technické norJ1ny: CSN EN 1 3964;2O06�4 l) Obkladové prvky, šindele, fasádní obkIady, obkladové desky a panely - Jako vnitrnV í nebo vněJší� povrchové úpra_ stěn nebo stropů, na hteré se v_ah4J í predpisy o nebezpecných láthách (materiály tríd� A1'_, A2"', B'*, C*_, D, E) - shupina 4/5 výrobků z rozhodnutí Komise 98/437/ES, ve znění rozhodnutí� Komise 200 l /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� H__onizované technické no_y; CSN EN 12467;2O05, CSN EN l2467 ed.2:2OI3, CSN EY� l6l53:2Ol3�42) Hydroizolační vrst_ - v budovách - shupina l /3 výrobků z rozhodnutí Komise I 999/90/ES, ve znění� rozhodn4tí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vl_stností: postup 3 príIohy V (CPR)� Harmonizované techniché normy: ČSN EN l4909;2O06, ČSN EN I4909 ed.2:2012, CSN EN� 1 4967;2O06�43) Strešní poJistné hydroizol_ční vrstvy - v budovách - skupina I /3 výrobků z rozhodn4tí Komise� 1 999/90/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 l /596/ES� Postupy posuzování _ ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché normy: CSN EN l 3 859- l; 20 1 0�44) Parotěsné vrstvy - v budovách - skupina l/3 výrobků z rozhodnutí Komise I 999/90/ES, ve znění� rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy pos4zování a ověrování stálosti vlastností: post4p 3 prílohy V (CPR)� H__onizované techniché normy; CSN EN I3859-1;2OIO, CSN EN I3859-2;2OIO, CSm EN� l 3970:2005, CSN EN l 3984;2O I 3�45) Hydroizolační pásy a fóIie - v budovách - skupina I/3 výrobků z rozhodn4tí Komise 1999/90/ES, ve� znění rozhodnutí Komise 200 l /596/ES� Postupy posuzování _ ověrování stálosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN l3967;2O05, CSN EN I3967 ed.2;2OI2, CSN EN� I 3969;2O05�46) SVesní hydroizolační pásy a fólie - v budovách - skupina l /3 výrobků z rozhodnutí Komise�  1 999/90/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postup 2+ prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 13707;2OI4, CSN EN l3956;2Ol3�47) Hydroizolační pásy a fólie - pro pouzití, na hterá se v__huJí predpisy o reakci na ohen - skupina 2/3� výrobků z rozhodn4tí Komise I 999/90/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy pos4zování a ovĕrování stálosti vlastností: post4py I a 3 prílohy V (CPR)          v� Harmonizované technické normy: ČSN EN 13967:2005, ČSN Em I3967 ed. 2:2OI2, CSN EN� I 3969:2005�



      vvvv   vvv    vvvv        vvvvvvvvvv      vv  vv  v    v vvvv   vv       vv    vv    vvvvvvv������48) Hydroizolacní vrstvy - pro použití, na hterá se v_ahuJí predpisy o reakci na ohen - skupina 2/3� výrobků z rozhodnutí Komise l 999/90/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postupy I a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché no_y; CSY EN I4909:2006, CSN EN 14909 ed.2;2OI2, CSN Em� 1 4967;2O06�49) Strešní pojistné hydroizolační vrstvy - pro po4zití, na hterá se v_ah4Jí predpisy o reakci na ohen -� shupina 2/3 výrobků z rozhodnutí Komise 1 999/90/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 1/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: post4py I a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN I 3 859- I ;2O I O�5O) Strešní hydroizolační pásy a fólie - pro použití, na která se vztahuJí predpisy o reakci na ohen -� skupina 2/3 výrobků z rozhodn4tí Komise 1999/90/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postupy I a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN I3707;2O14, CSN EN I3956:2OI3�5 I) Parotěsné vrstvy - pro použití, na hterá se v_ahuj í predpisy o reakci na ohen - skupina 2/3 výrobků� z rozhodn4tí Komise l999/90/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2001/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postupy I a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické norTny; CSN EN 13859-1;2O10, CSN EN I3859-2:2010, CSN EN� I397O;2O05, CSN EN I3984; 2OI3�52) Tepelněizolační výrobhy (hotové výrobhy a výrobky určené he zhotovení na m,ístě) - pro Jahéholi� pou2ití - sh4pina l /2 výrobků z rozhodnutí Komise I 999/9 l /ES, ve znění rozhodnutí Komise� 20OI/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Ha_onizované techniché no_y; CSN EN l3162 ed. 2; 2013, CSN EN I3I63 ed. 2: 2Ol3, CSm EN� 13164 ed. 2: 2OI3, CSN EN 13165 ed. 2: 2Ol3, CSN EN 13I66 ed. 2; 2OI3, CSN EN I3167 ed. 2:� 2OI3, CSN EN 13I68 ed. 2: 2OI3, CSN EN I3I6_ ed. 2; 2OI3, ČSN EN I3l7O ed. 2; 2Ol3, CSN EN� I3I7I ed. 2: 2013, CSN EY I4O64-I;2O10, CSN EN I4303;2OIO, CSN EN I4304;2OIO, CSN EN� I4308:2OIO, CSN EN I4313:2OIO, CSN EN 14315-l:2Ol3, CSN EN 143I8-I:2OI3, CSN EN 1431_-� I:2OI3, CSN EN I4320-1;2Ol3, CSN EN I5501;2OI3, CSN EN I6O69:2013�53) Tepelněizolační výrobhy (hotové výrobky a výrobhy 4rčené ke zhotove_í na místě) - pro použití, na� hterá se vztahuJí predpisy o reahci na ohen - shupina 2/2 výrobhů z rozhodnutí Komise 1999/9l/ES, ve� znění rozhodnutí Komise 200 I /59G/ES� Post4py posuzování a ověrování stáIosti vlastností: postupy l a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN I3162 ed. 2; 2OI3, CSN EN I3l63 ed. 2: 2OI3, CSY EN� l3l64 ed. 2; 2OI3, CSm EN l3l65 ed. 2: 2Ol3, CSN EN I3166 ed. 2; 2013, CSN EN I3l67 ed. 2:� 2OI3, CSN EN 13I68 ed. 2; 2OI3, CSN EN I3I69 ed. 2; 2Ol3, CSN EN I3170 ed. 2; 2013, CSm EN� 13l7l ed. 2; 2Ol3, CSN EY I4O64-I;2OIO, CSN EN 14303;2OlO, CSN EN l4304;2OIO, CSN EN� I4308:2010, CSN EN l43l3;2OIO, CSN EN l43I5-I;2OI3, ČSN EN l4318-I;2OI3, CSm EN 143I9-� 1:2Ol3, CSN EN I4320-I;2OI3, CSN EN IS5OI;2OI3, CSN EN 16069:2OI3�54) Dvere a vrata (s príslusným kováním nebo bez nĕho) - pro dělení na požá_í/kourové úseky a na� únikových cestách - sk4pina I/1 výrobhů z rozhodnutí Komise I 999/93/ES, ve znění rozhodnutí� Komise 2OI I/246� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postup I prílohy V (CPR)� HaJrmonizovanétechnickénormy:CSNEN14351-I+AI:2OII�55) Dvere a vrata (s príslušným kováním nebo bez nĕho) - pro Jiná ohlášená specif1chá použití aJnebo� použití, na která se vztahuJí jiné specif_ché požadavky, zejména na hluh, energii, těsnost a bezpečnost� pri užívání (tJ. NE na dělení na po2ární/hourové úseky a NE na únihových cestách) - shupina l/I� výrobků z rozhodnutí Komise 1999/93/ES, ve znění rozhodnutí Komise 2OI 1/246� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 13241-I+A1;2Ol I, CSN EN l4351-l+AI ;2OI I�56) Ohna (s príslusným kováním nebo bez něho) - Jakákoliv Jiná než pro dělení na požární/kourové úseky� a na únikových cestách - sk4pina I / 1 výrobků z rozhodnutí Komise l 999/93/ES, ve znění rozhodnutí� Komise 2OII/246� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizovanétechnickénormy;CSNEN14351-l+AI;2O11�5 7) Prefabrihované výrobhy z obyčeJného/lehhého betonu a autoklávovaného pórobetonu - pro� konstrukcní použití - skupina I/I výrobhů z rozhodnutí Komise l999/94/ES, ve znění rozhodnutí� Komise 20 I 2/202/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� Ha]rJm_onizovanétechnjckénormy;CSNEyI5O3J-3+AI:2OlI�



 p  p y              (     vvvvvvvy       t  2tBtvct Dt )    p       y�����5 8) Drevěné rámové a roubené prefabrihované stavební sestavy _ ak J so4 vymezeny v príloze I� h rozhodnutí Komise I 999/45 5/ES) - v pozemních stavbách - shupina výrobhů z rozhodnutí Komise� l999/455/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; post4p I prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O07, ETAG O 1 2�59) Výrobky pro ochranu a opra_ betonu - pro ostatní použití (tJ. Jiné než s nízhými požadavhy na� uhazatele vlastností) v pozemních 4 inženýrshých st4vbách - shupina I /2 výrobhů z rozhodnutí Komise� 1 999/469/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy: CSN EN I 504-2;2O06, ČSN EN I 504-3 ;2O06�6O) Výrobky pro ochranu a opravy betonu - pro použití, na hterá se v_ahuJí predpisy o reahci na ohen -� skupina 2/2 výrobhů z rozhodn4tí Komise 1 999/469/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postupy l a 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy: CSN EN 1 504-2:2006, CSN EN I 504-3 :2006�6 I) Konstruhční adhezivaImaltoviny a lepidla - pro honstrukční použití v pozemních a inženýrshých� stavbách - shupina 1/2 výrobků z rozhodnutí Komise l 999/470/ES, v'e znění rozhodn4tí Komise� 20Ol/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché normy; CSN EN 1 5274;2O08                    ,�62) Zarízení pro _ápění vnitJcJnV ích prostor bez vnitJrJn_V ího zdroJe energie - pro po4žití, na která se vztah4Jí�  red is o ,eakci na ohen mate,ia'l t,v,'d Al2 A 2  2  2   E _ sku ina 2J2 v ',obkuo z ,ozhodnutí� Komise l 999/47 1 /ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 l /596/ES� Postupy posuzování a ovĕrování stálosti vlastností; post4p 3 prílohy V (C PR)� Harmonizované techniché normy; CSh1 Em 442- I; 1 997�63) lzolační složené sklo - pro po42ití, na která se v_ah4Jí požár1í predpisy - sh4pina 2/6 výrobků� z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znĕní rozhodnutí Komise 200 1 /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� H4rmonizované technické normy; CSN EN 12J9-5+A2;2O10�64) IzoIační složené shlo - pro použití, na která se v_ahuJí predpisy o uhazatelích vlastností pri ohni� zvenku - shupina 3/G výrobhů z rozhodn4tí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodn4tí Komise� 20OI/596/ES� Postupy posuzování a ověTování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN l279-5+A2;2OI O�G5) lzolační složené sklo - pro ostatní po4žití _iná ne2 jaho zashlení odolné proti průstrelům nebo� výb4chům) vystavená rizihům „bezpečnosti pri užívání‟ a na hterá se tahové predpisy vztahuj í - skupina� 4/6 _robků z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 1 2J9-5+A2;2O I O�6G) Izolační složené shlo - pro pou2ití _kaJ ící se úspo_ energie _nebo omezení hluhu - sk4pina 5/6� výrobhů z rozhodnutí Komise 2000/245/ES, ve znĕní rozhodnutí Komise 20OI/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonjzované technické normy; CSN EN I 2J9-5+A2 :20 1 0�67) Ploché a prof1lované plechy - pro použití, na která se v_ahuJ í predpisy o reakci na ohen - skupina 2/6� výrobhů z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise 20OI/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postupy 1 a 3 prílohy V (CPR)� Ha3rmonizovanétechnickénormy;CSNENIO13;2OI3,CSNEN16153;2OI3�68) Ploché a pro_lované plechy - pro po4žití, na která se v_ahuJí predpisy o ukazatelích vlastností pri� ohni zvenku - sk4pina 3/6 výrobků z rozhodnutí Komise 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise� 20Ol/596/ES� Post4py posuzování a ověrování stálosti vlastností: post4p 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN IOI3;2O13, CSm EN 16153;2OI3�69) Těsnicí materiály pro vnější zdi - pro venkovní použití - skupina 1/2 výrobhů z rozhodnutí Komise� 2OI I/l9/EU� Post4py posuzování a ověrování stálosti vlastností; post4p 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché normy; CSN EN 1 565 l -I ed.2;2O l 3�7O) Těsnicí materiály pro shleněné povrchy - pro použití pri stavbě budov - shupina l /2 výrobhů� z rozhodnutí Komise 20 l 1 / I 9/EU� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postup 3 prílohy V (CPR)� Ha1monizovanétechnickénormy;CSNENI565I-2ed.2;2Ol3�



  v                v        vvvvv          v   vvv                   v�����7l) Těsnicí m4teriály pro sanitární spoJe - pro použití pri stavbě budov - sk4pina 1/2 výrobhů z rozhodnutí� Komise 2OI I/I9/EU� Post4py posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN l 565 l -3 ed.2;2O I 3�72) Těsnicí materiály pro nášlapné povrchy - pro použití pri stavbě budov - shupin4 1 /2 výrobhů� z rozhodnutí Komise 2Ol 1/l9/EU� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické noTmy; CSN EN l 565 I -4 ed.2:20 1 3�73) Těsnicí materiály pro nenosné po4žití v budovách a nášlapných površích - pro použití podléhaj ící� predpisům o reahci na ohen - sh4pina 2/2 výrobků z rozhodnutí Komise 20 l I / l 9/EU� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché noTmy; CSN EN I 565 1 -3 ed.2;2O I 3�74) Prefabrikované spražené kompozitní nebo sendvičové panely - pro použití, na která se vztahuJ í� predpisy pro požární odolnost (napr. pro dělení na po2á_í úseky) - skupina 1 /6 výrobků z rozhodnutí� Komise 98/436/ES, ve znění rozhodn4tí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování 4 ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 14509;2O07, CSN EN l4509 ed.2;2O14�75) Prefabrikované spražené hompozitní nebo sendvičové panely - pro použití, na která se vztahuJí� predpisy o ukazatelích vlastností pri ohni zvenhu - skupina 3/6 výrobhů z r,ozhodnutí Komise� 98/436/ES, ve znění rozhodnutí Komise 20Ol/596/ES� Post4_y posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované technické normy; CSN EN 1 4509;2O07, CSN EN I 4509 ed.2;2O I 4�76) Všechny strešní k_iny, strešní světlíky, strešní okna a doplnkové výrobhy - pro použití, na hterá se� vzt4hují predpisy o nebezpečných látkách - skupina 5/6 výrobků z rozhodn4tí Komise 98/436/ES, ve� 2nĕní rozhodnutí Komise 200 1 /596/ES� Post4py posuzování a ověrování stálosti vlastností; postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizovanétechnickénormy;CSNEN544ed.2;2OlI,ČSNEN IOI3;2OI3,CSNENl873:2006,� CSN EN I4509:2007, CSN EN 14509 ed.2;2O14, CSN EN I4963;2O06�77) Panely - jako vnitrní nebo vněJší povrchové úpravy pou2ív4né pro pozár1í ochranu stropů - sk4pina� I/5 výrobků z rozhodnutí Komise 98/431/ES, ve znění rozhodnutí Komise 20OI/596/ES� Postupy pos4zování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizované techniché norJmy; CSN EN l4509 ed.2;2O14�78) PaneIy - Jaho vnitrnV í nebo vněJší povrchové úpravy stěn nebo stropů, na které se vztah4Jí predpisy� o nebezpečných l4thách - skupina 4/5 výrobhů z rozhodnutí Komise 98/437/ES, ve znění rozhodnutí� Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 3 prílohy V (CPR)� Harmonizov4né technické no_y; CSm EN lO13:2OI3, CSN EN I4509 ed.2;2OI4�79) Systémy mechanicky kotvených strešních hydroizoIačních pásů a fólií zahrnujících systém kotNení,� spojování a lemování a poprípadě tepelno4 izolaci, omezené na bezespáré pásové systémy - pro strešní� hydroizolace - skupina I/I výrobků z rozhodnutí Komise 98/I43JES� Postupy pos4zování a ověrování stálosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O06� 8O) Samonosné průsvitné strešní sestavy (kromě sestav na bázi skla) - pro použití, na hterá se v_4huj í� predpisy o reakci na ohen - skupina 3/3 výrobků z rozhodnutí Komise 98/600/ES, ve znění rozhodnutí� Komise 200 I /5 96/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup l prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O 1 0�8 I) Samonosné lehhé hompozitní panely - pro použití, na která se v_ah4Jí predpisy o reakci na ohen -� skupina 3/6 výrobků z rozhodn4tí Komise 2000/447/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vl4stností: postup 1 prílohy V (CPR)� ETA vydaná n4 základě; ETAG O I 6  `�82) Výrobky pro požární prepázky a požární těsnění - pro dělení do požárJních úsehů aJnebo požá_í� ochranu nebo pozární f4nkci - shupina I /2 výrobků z rozhodnutí Komise 1 999/454/ES, ve znění� rozhodnutí Komise 200 1/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 1 prílohy V (CPR)� ETA vydaná na záhladě: ETAG O I 8-2�83) Výrobky pro požární ochranu (včetně ochr4nných povrchových úprav) - pro děIení do požá_ích� ú$eků _nebo požární ochran4 nebo požárJní funkci - $k4pjna I J2 výrobků z rozhodnutí Komise� l 999/4S4/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 I /596/ES�



                            v����� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup I prílohy V (CPR)� ETA vydaná na záhladě : ETAG O I 8-2�84) Výrobky pro požární prepážhy a požární tĕsnění - pro použití, na hterá se v_ahuJí predpisy o re_kci� na ohen - skupina 2/2 výrobhů z rozhodnutí Komise l 999/454/ES, ve znění rozhodnutí Komise� 20OI/596/ES� Postupy posuzován í a ověrování stálosti vlastností; postup l prílohy V (CPR)� ETAvydanánazáhladě; ETAGOl8-2�85) Výrobky pro požární ochranu (včetně ochranných povrchových úprav) - pro pou2ití, na hterá se� vJztahuJí predpisy o reakci na ohen - skupina 2/2 výrobků z rozhodn4tí Komise 1 999/454/ES, ve znění� rozhodnutí Komise 200 1/596/ES� ETA vydaná na základě; ETAG O 1 8-2�86) Konstrukční kovové stavební díly - hotové kovové výrobky, J ako J sou príhradové nosníky, nosníky,� slo4py, schodiště, záhladové pilo_, nosné pilo_ a štětovnice, průrey rezané na míru pro určité� aplikace, a holeJnice a pražce; mohou b_ nechr_něné nebo chr_něné povrchovou úpravo4 proti korozi,� svarované nebo nesvarované - pro pou2ití v rámových konst_kcích a základech staveb - skupina 2/4� výrobhů z rozhodnutí Komise 98/2 1 4/ES, ve znění _ozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností; postup 2+ prílohy V (CPR)� Harmonizovanétechnickénormy:CSNENIO90-I+AI;2O12�87) Sestavy/systémy nenosného _aceného bednění, které má bji_ plněno obyčeJným b,etonem a poprípadě� železobetonem, Norené panely vyrobenými z izolačního materi_lu (nebo z hombinace izolačního� materiálu a Jiných materiálů), sestáv_Jící z bednicích deseh spojených distančními rozpěrami - v� budovách pro konstrukci vnĕJ ších a vnit_V ích stĕn, na hteré se nevztahuj í požární predpisy - skupina 1 / I� výrobků z rozhodnutí Komise 98/279/ES, ve znění rozhodnutí Komise 20OI/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O09�88) Sestavy/systémy nenosného Jztraceného bednění, hteré má b_ plněno obyčeJným betonem a poprípadě� železobetonem, Norené d4_mi tvárnicemi vyrobenými z izolačního materiál4 (nebo z kombinace� izolačního materiálu a Jiných materiálů) - v budovách pro honstrukci vněJších a vnitr1_V ích stěn, na hteré� se v_ahuJí požá_í predpisy - sh4pina 1/1 výrobků z rozhodn4tí Komise 98/279/ES, ve znĕní� rozhodnutí Komise 200 I /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postupy l a 2+ prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O09�89) Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dreva - pro použití, hterá prispívaj í h únosnosti� konstr4kce - skupina I /G výrobků z rozhodnutí Komise 2000/447/ES, ve znění rozhodnutí Komise� 2001/596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup l prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě: ETAG O I 9�9O) Prefabrikované nosné sendvičové panely na bázi dreva - pro po4žití, na která se vz1tahuj í predpisy o� reakci na ohen (materiály tríd Al h, A2h, B_, C_; AIFL_, A2FL_, BFL_, CFL_) - skupina 3/6 výrobků� z rozhodnutí Komise 2000/447/ES, ve znění rozhodnutí Komise 200 1 /596/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup 1 prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě: ETAG O 1 9�9 1) Sestavy pro chladírenské komo_ - pro použití v pozemních stavbách - skupina výrobhů z rozhodnutí� Komise 2003/728/ES� Postupy posuzování a ověrov_ní stálosti vlastností: postup I prílohy V (CPR)� ETAvydanánazáhladě:ETAGO21-1,ETAGO2I-2�92) Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mohŕých prostorech - pro pozemní stavby -� skupina I /2 výrobků z rozhodn4tí Komise 2003/655/ES� Postupy posuzování a ověrov_ní stálosti vlastností: postup 2+ prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě: ETAG O22-1 , ETAG O22-2, ETAG O22-3�93) Sestavy pro vodotěsné povrchové úpravy podlah a stěn v mokrých prostorech - pro použití, na která se� v_ahují predpisy o re_kci na ohen (materiály tríd A I _, A2_, Bh, C_) - sh4pina     2/2     výrobhů� z rozhodnutí Komise 2003/655/ES� Postupy posuzování _ ověrování stálosti vlastností: postup l prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O22-I , ETAG O22-2, ETAG O22-3�94) Prefabrikované stavební prostorové dílce - v pozemních stavbách - shupina výrobhů z rozhodnutí� Komise 2003/728/ES� Postupy posuzování a ověrování stálosti vlastností: postup I prílohy V (CPR)� ETA vydaná na základě; ETAG O23�



                                                             l�����95) VněJ ší tepeIněizolační kompo2itní systémy/sestavy s omítkou (ETICS) - na vněj ších stěnách (pro� vsechny úrovně a tĭídy reakce na ohen) - sk4pina I /1 výrobhů z rozhodnutí Komise 97/556/ES� Postupy posuzov_ní a ověrov_ní stálosti vlastností; postupy l a 2+ prílohy V (CPR)� ETA vydaná na záhladě: ETAG O3 I -I, ETAG O3 I -2����Určeným hontahtním pracovníkem, odpovědným v oznámeném subj ektu za opTávnění pro oblast�stavebních výrobků označovaných CE, Je Tng. Petr Kučer_, CSc., telefon 27 I 75 I I 22, fax 27 I�75 1 1 22, e-mail; _hucera _0 csias.cz�


