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ZÁKON O STAVEBNÍCH VÝROBCÍCH 
A VÝROBKY JUB                                                              2.6.2005 
 

    

PROHLÁŠENÍ 
 
Zákon o stavebních výrobcích , schválený v roce 2002 (založený na bázi CPD, tj. evropské 
direktivy o stavebních výrobcích), požaduje pro stavební výrobky, pro které existují technické 
specifikace (hEN resp. ETA), vydání ES Prohlášení o shodě a označení CE. 

• Na základě ETAG 004 získal JUB 18. května 2004 pro tepelně izolační systém 
JUBIZOL S  evropské technické schválení ETA-04/0007, který vydal OIB Vídeň, a na 
základě EC Certifikátu kontroly výroby 1404 – CPD – 820, ZA G Ljubljana JUB vydal 
ES Prohlášení o shod ě pro JUBIZOL S . 

• Na základě harmonizované normy SIST EN 12004:2002 a provedené první zkoušky 
typu v ZAG Ljubljana vydal JUB ES Prohlášení o shod ě na lepidlo na keramiku .  

• Na základě harmonizované normy SIST EN 998-1a2:2004 bude v roce 2005 povinné 
používání označení CE a ES Prohlášení o shod ě na minerální omítky . 

 
Zákon o stavebních výrobcích  resp. CPD většinu výrobků z výrobního programu JUB (vnitřní 
a venkovní nátěry, dekorativní omítky, vyrovnávací a spárovací hmoty) nezařazuje mezi 
stavební výrobky . Pro tyto výrobky ještě neexistují technické specifikace, proto také není 
možno  vydat ES Prohlášení o shod ě. 
 
JUB z výhradně komerčních důvodů nechává svoje výrobky přezkoušet v ZAG Ljubljana  resp. 
v jiných evropských ústavech , které vydávají Zprávu o zkoušce . 
 
Na základě těchto zkoušek a zavedeného systému řízení výroby (ISO 9001) výrobce zaručuje, 
že výroba je v souladu s příslušnými výrobními specifikacemi. Kvalita výrobků je v souladu s 
nejnovějšími oborovými kritérii, resp. normami, kteté existují.  
 
Pro všechny výrobky vydává výrobce vlastní Osvědčení kvality  výrobku. 
 
Vedoucí JIIC 
Marko Saksida, univ. dipl. ing. chem. techn. 
Předseda slovinského technického výboru Barvy a laky při CEN TC 139 

   
POZNÁMKA- DODATEK:  
 
Od vydání tohoto vyjádření JUB dále na základě ETAG 004 získal evropské technické 
schválení ETA-04/0006 pro tepelně izolační systém JUBIZOL MP , které vydal rovněž OIB 
Vídeň. Na základě EC Certifikátu kontroly výroby 1404 – CPD – 820, ZA G Ljubljana  JUB 
vydal ES Prohlášení o shod ě pro JUBIZOL MP . 
Vzhledem k uvádění evropské legislativy  v platnost na českém trhu, s odkazem na § 13b 
zákona č. 22/1997 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a vzhledem k předchozímu uvedení 
výrobk ů na trh ve Slovinsku , lze ostatní výrobky uvést na trh v České republice bez nutnosti 
provádět jeho certifikaci a vydávat prohlášení o shod ě.  
Podle evropské  legislativy o stavebních výrobcích  (CPD Constructions Products 
Directive ), která je základem pro všechny národní legislativy členských zemí EU pro uvádění 
stavebních výrobků na trh, nejsou  ostatní výrobky  JUB  zahrnuty mezi stavební výrobky . 
Pro tyto výrobky neexistují  harmonizované evropské normy, není požadováno ozna čení CE 
ani Prohlášení o shod ě. 


