
Doporučený postup DP 53/05 R0 
 
Otázka:  

Může AO použít při posouzení shody VZ dle přílohy 7, nebo při ověření části VZ dle přílohy 8 V358  
článek 13.10. části A. přílohy 2. V358 pro ověření vlastností materiálu dokladovaného pouze 
osvědčením 3.1 dle EN 10204, přestože v příslušných popisech činností AO, uvedených v postupech 
posouzení shody dle bodů 3, 4, 9, 10 přílohy 7 a v příloze 8 V358 není  tento požadavek pro AO 
předepsán? 
  

Doporučený postup se týká: 
 
- postupy posouzení shody dle částí 3, 4, 9, 10 dle přílohy č. 7  V358, 
- přílohy č. 8 V358.  
 
 
Článek 13.10. části A. přílohy 2. V358 
 
Pro TZ uvedené v § 12 odst. 2 písm. a) nebo b) lze použít materiál, pro který bylo vydáno materiálové 
osvědčení podle bodu 13.9.2 a 13.9.3, části A. přílohy č. 2 pouze pokud byly za účasti AO provedeny 
doplňující kontroly tak, aby bylo prokázáno, že tento materiál je vhodný k použití pro toto TZ. Shodují-li 
se výsledky kontrol s hodnotami uvedenými v původním materiálovém osvědčení, vydá AO inspekční 
zprávu nebo certifikát prokazující splnění podmínky pro použití materiálu pro TZ uvedené v § 12 odst. 2 
písm. a) nebo b) V358. 
 
 
Vymezení pojmu „Materiál“: 
Materiálem pro tento DP se rozumějí hutní polotovary, a nekovové polotovary, viz článek 14.2. části 
A. přílohy 2 V358, pro výrobu částí VZ, určených k utěsňování přírubových a jiných spojů VZ. 
 
Odpověď: 
 
ANO, může.  
Použití článku 13.10. část A. přílohy 2 V358 je umožněno jako náhradní způsob ověření vlastností 
materiálu pro jejich následné použití při výrobě, montáži, opravě nebo změně VZ / částí VZ dle §12 odst. 
2 písm. a) nebo b) V358 a to s ohledem na skutečnost, že pro uvedené činnosti se v současné době 
používá většinou materiálu ze skladů právnických osob, obchodujících s materiály, které jsou 
dokladovány  (pouze) osvědčením 3.1 dle EN 10204 (tzn. dle článků 13.9.2. nebo 13.9.3. části A. přílohy 
2. V358).  
 
Tento DP se vztahuje také na ověřování materiálů pro výrobu těsnících komponent VZ / částí VZ.,. 
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