Žádost o zápis do Seznamu výrobků a
technologií

1. Kategorie SVT
A.Snižování energetické náročnosti stávajících budov

Tepelně izolační materiály

2. Identifikace výrobku - SVT9690
Název výrobku

Typ výrobku

PUR pěna

Willpur 14501

Místo výroby

Stát původu

Německo

Německo

Obrázek výrobku
kt_willpur_14501_cz_16_03_11.pdf

Stručný popis výrobku
PUR pěna

2.1. Parametry výrobku
Typ výrobku/technologie
Typ

Ostatní
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Tepelně izolační materiály
určené použití

zateplení

materiál výrobku

ostatní

materiál výrobku v případě volby ostatní

PUR pěna

minimální tloušťka izolantu

100

[mm]

maximální tloušťka izolantu

600

[mm]

minimální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
tepelně izolačního materiálu1 λD

0.037

[W.m-1.K-1]

maximální deklarovaný součinitel tepelné vodivosti
tepelně izolačního materiálu1 λD

0.037

[W.m-1.K-1]

faktor difuzního odporu pro vodní páru tepelně
izolačního materiálu dle ČSN EN 12 086 nebo dle
příslušné výrobkové normy (dle typu materiálu)

3

μ [-]

reakce na oheň tepelně izolačního materiálu; dle ČSN
EN 13 501-1

E

index šíření plamene izolačního materiálu iS

0

[mm.min-1]
| dle ČSN 73
0540

měrná tepelná kapacita
tepelně izolační materiál je držitelem osvědčení
komponenty Kvalitativní třídy A

ne

prohlášení o vlastnostech/shodě

dop_willpur_14501.pdf

| dle ČSN 73
0540

2.2. Další informace o výrobku
Výrobce
F. Willich Isoliersysteme GmbH + Co

II.3. Certifikát shody / Prohlášení o shodě
Certifikát shody číslo

Datum vystavení certifikátu shody

CZ-1/S/2015

30.09.2015

Prohlášení o shodě číslo

Datum vystavení prohlášení o shodě

CZ-1/S/2015

30.09.2015

Datum platnosti certifikátu shody
doba platnosti není stanovena
Vydavatel prohlášení o shodě
F. Willich Isoliersysteme

3. Certifikační orgán / zkušební laboratoř
Certifikační orgán / zkušební laboratoř
ITB

Ulice

čp

Filtrowa

Obec
Warszawa

1

PSČ
006 11

Stát
Polsko

Číslo osvědčení o akreditaci certifikačního
orgánu / zkušební laboratoře
1488
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4. Seznam příloh přikládaných k žádosti
Environmentální deklarace o produktu (Environmental Product Declaration – EPD)
zpracovaná dle ČSN EN ISO 14025:2006 (pouze pokud výrobce deklaruje, že je tato
deklarace zpracována)
přikládám k žádosti
Datum vystavení dokladu

Datum platnosti dokladu

Katalogový list výrobku (ve formátu PDF, max. 2MB)
kt_willpur_14501_cz_16_03_11.pdf

Další certifikáty a značky (např. Ekologicky šetrný výrobek, Modrý anděl, PHI)

Nový záznam
smazat
Certifikát, značka

Subjekt, který doklad vystavil

Např. Ekologicky šetrný výrobek
Datum vystavení dokladu

Datum platnosti dokladu

Zadejte datum ve formátu:
25.04.2019

Zadejte datum ve formátu:
25.04.2019

Číslo certifikátu / oprávnění

Žadatel prohlašuje, že se seznámil s podmínkami pro zápis do Seznamu výrobků a techonologií
uvedenými v Přílohách III Směrnice MŽP č. 9/2013 a platnými od 13. 6. 2013, porozuměl jejich
obsahu a údaje, které uvedl v žádosti a jejích přílohách a dalších souvisejících dokumentech jsou
pravdivé.
Žadatel uděluje Státnímu fondu životního prostředí ČR souhlas se zpracováním svých (osobních)
údajů uvedených v žádosti a jejích přílohách. Dále souhlasí se zařazením do databáze poskytovatele
dotace a se zveřejněním údajů na internetových stránkách SFŽP ČR resp. stránkách Programu.
Žadatel si je vědom toho, že:
●

●

●

●
●

Účelem zpracování je vedení Seznamu výrobků a technologií pro účely provádění opatření, na které
je čerpána podpora z Programu;
SFŽP ČR bude zpracovávat údaje v rozsahu potřebném pro zveřejnění výše uvedeného seznamu na
internetových stránkách SFŽP ČR a pro komunikaci ve věcech spojených s vedením žadatele v SVT;
Tyto údaje budou zpracovány po dobu nezbytnou k dosažení tohoto účelu, nejméně však po dobu
15-ti let po ukončení Programu.
Může SFŽP ČR požádat o informaci o zpracování svých (osobních) údajů;
Má právo požádat SFŽP ČR o opravu svých (osobních) údajů;
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●

●

Může požádat SFŽP ČR o vysvětlení v případě, že provádí zpracování osobních údajů, které je
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li
osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování a požadovat, aby SFŽP ČR odstranil
takto vzniklý závadný stav;
Poskytnutí těchto údajů je dobrovolné.

Žadatel prohlašuje, že údaje uvedené v žádosti a jejích přílohách jsou aktuální a v případě, že dojde
k jejich změně, oznámím tuto skutečnost neprodleně SFŽP ČR.
Žadatel dále prohlašuje, že:
●

●

●

●

●
●

●

●

Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké
skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti,
podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu
včetně případů, v kterých jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu,
nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu,
musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li
statutárním orgánem žadatele či členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento
předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby;
podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační
složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této
organizační složky; tento základní kvali?kační předpoklad musí žadatel splňovat jak ve vztahu k
území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
Nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem
podnikání žadatele podle zvláštních právních předpisů, nebo došlo k zahlazení odsouzení za
spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat
statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem žadatele či
členem statutárního orgánu žadatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární
orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o
účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle
tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento
základní kvali?kační předpoklad musí žadatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k
zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště;
Nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního
předpisu;
Je právnickou nebo fyzickou osobou, vůči jejímuž majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo
vydáno rozhodnutí o úpadku, nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje
k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela
nepostačující, nebo nebyla zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů;
Není v likvidaci;
Nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla,
místa podnikání či bydliště žadatele;
Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České
republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště žadatele;
Nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště žadatele.

V ......................................................... dne .....................................................
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Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem dodavatele: ...............................................

Razítko a podpis...........................................................
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