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 PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky, novely zákona č. 91/2016 Sb. a v souladu s ustanovením § 13 

nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády 
č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb. 

1. Identifikační údaje o dovozci: 

BMKco. s.r.o., Kvítkovická 1533, 763 61 Napajedla, IČ: 26266920 
 

2. Identifikační údaje o výrobku: 

šrouby, pevnostní třída 4.8    

DIN 84 / ISO 1207 šroub s válcovou hlavou a rovnou drážkou  M2 – M10 / 3 až 100 mm  
DIN 965 / ISO 7046 šroub se zápustnou hlavou a křížovou drážkou M2 – M10 / 3 až 100 mm 
DIN 7985 / ISO 7046 šroub s půlkulatou hlavou a křížovou drážkou M2 – M10 / 3 až 100 mm 
DIN 603 / ISO 8677 šroub „vratový“ s nízkou zaoblenou hlavou a  M5 – M20 / 10 až 400 mm 

čtyřhranným  osazením      
 

3. Popis a určení výrobku: 

Šrouby pro použití v kovových konstrukcích staveb a jiné nespecifikované použití. Šrouby vratové (DIN 603) 
slouží ke vzájemnému spojení dílů, zejména tam, kde je jedním ze spojovaných prvků dřevo. 
 

4. Způsob posouzení shody: 

Autorizovanou osobou v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví 
technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády 
č. 215/2016 Sb.  

Údaje o zkouškách: závěrečný protokol č. 30-15078/JZ 
  certifikát výrobku č. 202/C5/2020/J-01651-20 
  stavební technické osvědčení č. 202-STO-J-01597-20 
 

5. Technické předpisy a normy: 

ČSN EN ISO 898-1:2014 Mechanické vlastnosti spojovacích součástí z uhlíkové a legované oceli – Část 1  
DIN 84 Zylinderschrauben mit Schlitz 
DIN 603 Flachrundschauben mit Vierkantansatz 
DIN 965 Senkschrauben mit Kreuzschlitz 
DIN 7985 Linsenschrauben mit Kreuzschlitz 
Technická dokumentace dovozce (katalogové listy, dokumenty kontroly EN 10204 3.1) 
  

6. Autorizovaná osoba: 

Strojírenský zkušební ústav, s.p., Hudcova 424/56b, 621 00 Brno 

Autorizovaná osoba 202 provedla počáteční zkoušku typu výrobku, posoudila způsob kontroly výrobků 
dovozcem a zjistila, že výrobek splňuje požadavky dle výše uvedeného nařízení vlády a odpovídá příslušné 
technické dokumentaci. Autorizovaná osoba provádí nejméně jedenkrát za 12 měsíců dohled nad řádným 
fungováním kontroly výrobků, odebírá vzorky, provádí jejich zkoušky a o vyhodnocení dohledu vydává zprávu. 
 

7. Potvrzujeme na vlastní odpovědnost, že vlastnosti uvedených výrobků splňují základní požadavky nařízení 
vlády č. 163/2002 Sb., ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení č. 215/2016 Sb., a že výrobek je za 
podmínek obvyklého použití bezpečný. Společnost BMKco. s.r.o. přijala opatření k zabezpečení shody všech 
výrobků uváděných na trh s příslušnou technickou dokumentací a se základními požadavky. 

 

 

 

 

 

Ve Zlíně, 27. 10. 2020 Ing. Hana Baštýřová            
prokurista 


