
 
BEST, a.s. 

Rybnice 148, 331 51 Kazn jov 
O 25201859 

 
 

v návaznosti na ustanovení § 12 a § 13 zák. 22/1997 Sb. Ve zn ní pozd jších p edpis  
a § 13 Na ízení vlády . 163/2002 Sb., v platném zn ní Na ízení vlády . 312/2005 Sb. 

 
vydává 

 
PROHLÁŠENÍ O SHOD  

 
na výrobek 

 
BETONOVÁ DLAŽBA PRO NEVIDOMÉ 

pro venkovní použití 
 

dle PN-BEST-5-2008 
 

obchodní název:  
 
 

BEST – KLASIKO pro nevidomé; 
BEST – BEATON pro nevidomé; 

BEST – VODICÍ LINIE 
 

Stavební prvek ur ený k vytvá ení signálních pás  v plochách pozemních komunikací 
sloužících k identifikaci sm ru ch ze k d ležitému objektu (p echod pro chodce) 

slabozrakými nebo nevidomými osobami. 
 

Tímto prohlášením výrobce potvrzuje, že uvedené typy výrobk  odpovídají technické 
specifikaci výrobku podle § 4 NV 163/2002 Sb. v platném zn ní a jsou za podmínek uvedeného 

použití bezpe né. 
 

Výrobce má zaveden a certifikován systém managementu kvality dle požadavk   
SN EN ISO 9001:2016, kterým zabezpe uje shodu všech výrobk  uvád ných na trh 

s technickou dokumentací. Soulad s požadavky je stvrzen certifikátem . 2694/2020 vydaným 
certifika ním orgánem pro certifikaci systém  managementu TZÚS Praha, s.p. 

 
Posouzení shody výrobku bylo provedeno postupem podle § 7 NV . 163/2002 Sb. ve zn ní NV 
. 312/2005 Sb. 

 
Pro posouzení shody bylo využito následujících doklad : 
- Protokol o ov ení shody typu výrobku . 060 – 046276, vydaný TZÚS Praha, s.p., pobo ka 0600 – 
Brno, dne 1.3.2018 
- STO . 060-039905 vydaný TZÚS Praha, s.p., pobo ka 0600 – Brno, Autorizovaná osoba . 204, dne 
15.9.2014. Prodloužené rozhodnutím . 060-045589 ze dne 27.9.2017 do 30.9.2022 a dodatkem STO 
. 060-050255 ze dne 25.3.2020, které bylo prodlouženo rozhodnutím . 060-054831 ze dne 26. 9. 

2022. 
 
V Rybnici dne 5. ledna 2023 
 
 

Ing. Karel Nosek, PhD. 
Výkonný editel BEST, a.s. 

 


	PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

