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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 
 

 S  odkazem na zákon č. 91/2016 Sb. - novelu zákona č. 22/1997 Sb. a podle § 13 uvedeného 
zákona, o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 163/2002 Sb., 
kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 
312/2005 Sb. 
 

Obchodní jméno:  Valenta ZT s.r.o. 
Se sídlem:  Varšavská 249/30,  120 00  Praha 2 
S místem  podnikání:  Nedomická 494, 277 16 Všetaty 
IČO:    26512149 

Výrobek: 

Název:   Matice přesné šestihranné, matice samojistná šestihranná, matice s přírubou 
Modifikace: Šestihranné matice s metrickým závitem, pevností třída 8 
Provedení:  DIN 934-8, DIN 985-8, DIN 6923-8 
Varianty:  Povrchová úprava -      bez povrchové úpravy, konzervace olejem K101 

- zinkochromát (bez použití Cr6)  
- jiná povrchová úprava dle specifikace 

Popis a určení výrobku: 

 Matice jsou určené jako spojovací součásti pro kovové konstrukce a jiné nespecifikované 
použití. Výrobek nalézá uplatnění ve strojírenství a ve stavebnictví. 
 

Použitý způsob posouzení shody: 

Bylo zajištěno u autorizované osoby, jako podklad pro prohlášení o shodě byly použity tyto dokumenty: 
• Certifikát  výrobku č. J-30-20168-17/vč. protokolu č. 30-10992 , platný od 10-04-2017 

• Stavebně technické osvědčení č. STO-30-20167-17 , platné od 04-07-2017 
 

Seznam použitých předpisů: 

ISO 898-2; EN ISO 6507; EN ISO 2320; DIN 934; DIN 985; DIN 6923; DIN 267-4; zákony č. 91/2016 Sb. ,  
22/1997 Sb., nařízení vlády č. 215/2016 Sb., 312/2005 Sb. a 163/2002  Sb. 

Autorizovaná (akreditovaná) osoba: 
Obchodní jméno:   Strojírenský zkušební ústav 
Sídlo:     Odštěpný závod Jablonec n. Nisou, Tovární 5 
Číslo autorizované osoby:  1015 
 

 V souladu s ustanovením § 21 odst. 7 zákona č. 22/1997 Sb., potvrzujeme na vlastní 
odpovědnost, že vlastnosti uvedeného výrobku splňují základní požadavky na výrobek a že výrobek je 
za podmínek obvyklého použití bezpečný. 
 Firma Valenta ZT s.r.o. přijala opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků uváděných 
na trh s příslušnou technickou dokumentací a se základními požadavky. Na ostatní zboží jsou vydána 
prohlášení o shodě od našich dodavatelů. 
 

Ve Všetatech dne  5. května 2017          Petr Horák  
           zmocněnec kvality 

 


