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ZPRAVA O DOHLEDU NAD SYSTEMEM RlZENl
vÝnogy
1393_cPR_0438

podle systému 2+ nařizení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 30512011 z 9. března 2011
(nařízení o stavebních výrobcích nebo CPR).

Žadatel:

KaPo-ZDP s.r.o.
Stará Yoda 223
353 01 Mariánské Lázně
lčo: zs 21 37 68

Výrobna:

KaPo-ZDP s.r.o.
Stará Yoda223
353 01 Mariánské Lázně

Výrobek:

KONSTRUXČI|Í DŘEVO OBDÉLNÍKOVÉHO PRŮŘEZU

Platnost této zprávy je neomezená, ale je podmíněna každoročním dohledem nad fungováním
systému řízení výroby u výrobce nebo nad řádným fungováním kontroly výrobků u dovozce.

Tato zpráva ztrácí dále svou platnost, pokud by podmínky vzniklé změnami neodpovídaly těm, při
ktených byl vydán.

Zpráva se nesmí rozmnožovat jinak než celá, Pro případné užití její části je nutný písemný souhlas
oznámeného subjektu, ktený ji vydal. Originální výtisky jsou opatřeny reliéfním razítkem.

Datum:
počet stran:

Přílohy:

Počet výtisků:

Výiisk číslo:

2020-,l2-02
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výtisk č. 1: žadatel
výtisk č. 2: archiv OS 1393

lng, Jitka Beránková, Ph.D,
Oznámeného subjektu č. 1393

Výzkumný a vtývojový ústav dřevařský, Praha, s. p.

Oznámený subjekt č, 1 393
Na Florenci 7-9;111 71 Praha 1

email: os1393@wud.cz
web: www,wud.cz

telefon: 221 773 718
221 773 728
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2.

zpnÁvn o DoHLEDU NAD sysTÉrueu ŘízrNí Wnogy
_č, 1393_cPR-0438 Str.2l2

HARMoNlzovnNÁ recnnlcxÁ NoRMA, znnnnuěruí recnrulcxÁ NoRMA
pŘe.lírrnn.lící v črcNsrcýcn srÁrEcH EvRopsxÉ UNIE HARMoNlzoVANoU
EvRopsKoU NoRMu, evnopsrcÉ recnrulcxÉ scHvÁleruí NEBo unčeruÁ
NoRMA
Čsru rru 14931-]+Al Dřevěné konstrukce - Konstrukčnídřevo obdélníkového průřezu tříděné podle
pevnosti - Čast 1: Obecné požadavky

úon.le o VÝRoBKU
Konstrukění dřevo obdélníkového průřezu pro nosné účely opracované řezáním, frézováním nebo jiným
způsobem tříděné dle ČsN 73 2824-1,

3. pŘEHLED poDKLADů pouárýcH pŘ posouzEttí sysrÉMu ŘízENíyínoay
c Záznamy o třídění řeziva, o proškolení personálu.

. ČsN 73 2824-1Třídění dřeva podle pevnosti - Čast 1: Jehličnaté řezivo

4. sYsTÉM ŘÍzenÍyÝnogy
Kontrola systému řízení výroby byla zaměřena především na požadavty ČSru EN 14081-1+A1

o Dřevo impregnované proti biotickému napadení- ČSN EN 14081-1+A1

Dřevo impregnované proti biologickému napadení musívyhovovat požadavkům ČsN EN í5228. Výrobce
nemá zavedený systém řízenívýroby zaměřený na kontrolu impregnace dřeva, impregnované dřevo není
značeno dle ČsN EN 14081-1+A1.

. Záznamy o kontrole - ČsN EN 14081-1+A1

Výše uvedené záznamy se archivují nejméně 10 let.

o Směnová kontrola - Čsru EN 14081-1+A1

o Roění kontrola - Čs]\l EN 14081-1+A1

. Dávková kontrola - Čstt EN 14081-1+A1

Výrobce provádí dávkovou (popř. denní) a roční kontrolu.

o označení-ČSN 
=11 

14931-1+A1

5. PosouzEtrtí svsrÉMu ŘízENí Výnogy
Posouzení systému řízenívýroby provedl(a) lng. Ludmila Kotenová ve výrobně firmy KaPo-ZDP s.r.o., ve
Staré Vodě 223, dne 26.11.2020 a nebyly shledány neshody.

Zjištění z auditu SŘV.jsou uvedena v check-listu ze dne 26.11.2020
posouzení systému řízenívýroby se nevztahuje na impregnaci dřeva proti biotickému napadení ČSN rn
14081-1+A1.

6. zÁvĚn
Systém řízení výroby splňuje požadavky harmonizované normy Čsn eru 14081-1+A1.

Vypracoval(a): lng, Ludmila Kotenová


