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Použité certifikáty, evidence, osvědčení, projednání, schválení, 

registrace, prohlášení, zákony, normy a vyhlášky 

- Filtrační systém AQ3 má osvědčení o analýze od státní certifikované laboratoře 

International Technology Corporation, Analytical Services, Certificate of Analysis, Cerritos, 

California pod č.j. 39683/dai, ze dne 1.12.1990, kontrolované a schválené federální vládní 

agenturou USA- EPA1, která je pověřená ochranou lidského zdraví a životního prostředí; 

vzduchu, vody a země. (1Environmental Protection Agency)  

- Filtrační systém byl projednán a evidován na základě měření Krajské hygienické stanice v 

Ústí nad Labem, Institutem hygieny a epidemiologie v Praze ze dne 30.1.1991, (nyní Státní 

zdravotní ústav) 

- Filtrační systém AQ3 má vydané schválení k provozu č. 9 Ministerstvem zdravotnictví ČR 

pod č.j. HEM-324.4-1.2.91 ze dne 15.2.1991 

- Filtrační systém AQ3 je registrován Hlavním hygienikem ČR pod č.j. HEM-324-22.2.91 ze 

dne 27.2.1991 

- zařízení splňuje požadavky na jakost pitné vody, které jsou stanoveny vyhláškou č. 

252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a 

rozsah kontroly pitné vody. Tato vyhláška je plně harmonizována s evropskou Směrnicí 

Rady 98/83/ES ze dne 3.11.1998 o jakosti vody určené k lidské spotřebě 

- Filtrační systém AQ3 má prohlášení o shodě CZ č.01102209/V ze dne 9.10.2009  

- Filtrační systém AQ3 mod. má dodatkové prohlášení o shodě CZ č.01012013/T ze dne 

4.1.2013 

- Filtrační systém AQ3 mod. má prohlášení o shodě CZ č.130603101 ze dne 15.11.2013 

- filtrační systém má Inspekční certifikát TÜV-SÜD Czech; EČ: 06.897.749, vydaný dle ČSN 

EN ISO/IEC 17020, dle kterého splňuje směrnice 2006/42/EC a 2004/108/EC, vydaný dne 

28.2.2014 

- filtrační systém disponuje Inspekční zprávu TÜV-SÜD Czech; EČ: 06.897.746,7,8, vydanou 

dle ČSN EN ISO/IEC 17020, dle které splňuje následující normy a předpisy E 540-013, E 

540-015, ČSN EN ISO 12100:2011, ČSN EN 12198-1 +A1:2008, ČSN EN 953 + A1:2009, 

ČSN EN ISO 13857:2008, ČSN EN ISO 4413:2011, ČSN EN 60204-1ed. 2:2007, ČSN EN 

61000-6-3 ed.2:2007 vydanou dne 28.2.2014  

- Filtrační systém AQ3 má autorizované vyšetření výrobku certifikovanou laboratoří č.1147 

podle zákona č.258/2000 Sb. Ze dne 23.2.2015 s tím, že vyrobená pitná voda je zdravotně 

nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo poruchy zdraví 

přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či pozdním 

působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné vlastnosti a 

jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob 

- Filtrační systém AQ3 mod. má prohlášení o shodě CZ č.181210 ze dne 10.12.2018  
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- Filtrační systém AQ3 mod. má autorizované vyšetření výrobku certifikovanou laboratoří 

č.1147 podle zákona č.258/2000 Sb. Ze dne 10.12.2018 s tím, že vyrobená pitná voda je 

zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo 

poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či 

pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné 

vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob 

- Filtrační systém AQ3 mod. má prohlášení o shodě CZ č.190107 ze dne 7.1.2019  

- Filtrační systém AQ3 mod. má autorizované vyšetření výrobku certifikovanou laboratoří 

č.1147 podle zákona č.258/2000 Sb. Ze dne 17.2.2019 s tím, že vyrobená pitná voda je 

zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo 

poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či 

pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné 

vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob 

- Filtrační systém AQ3 mod. má prohlášení o shodě CZ č.200101 ze dne 10.1.2020 

- Filtrační systém AQ3 mod. má autorizované vyšetření výrobku certifikovanou laboratoří 

č.1147 podle zákona č.258/2000 Sb. Ze dne 29.6.2020 s tím, že vyrobená pitná voda je 

zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo 

poruchy zdraví přítomností mikroorganismů nebo látek ovlivňujících akutním, chronickým či 

pozdním působením zdraví fyzických osob a jejich potomstva, jejíž smyslově postižitelné 

vlastnosti a jakost nebrání jejímu požívání a užívání pro hygienické potřeby fyzických osob  

- Filtrační systém AQ3/KM 2.0, má prohlášení o shodě CZ č.201001 ze dne 4.9.2020 

- filtrační systém splňuje NV č. 176/2008 Sb. o základních požadavcích na ochranu zdraví a 

bezpečnosti, vztahující se na návrh a konstrukci strojních zařízení podle přílohy 1  

- zařízení je vyrobeno v souladu s ČSN 75 7111 – Pitná voda, dále dle novely zákona o 

potravinách, zákon č. 306/2000 Sb. a vyhláškou MZ č. 376/2000 Sb. a násl. nov. 

- zařízení splňuje požadavky zákona o odpadech č.185/2001 Sb.  

- zařízení splňuje požadavky zákona o ochraně veřejného zdraví č.258/2000 Sb.  

- zařízení splňuje požadavky vyhlášky o hygienických požadavcích na výrobky přicházející 

do přímého styku s vodou a na úpravu vody č. 409/2005 Sb. 
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