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xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

     dopisem ze dne 28.2.2019, vedeným na Inspektorátu ČOI pro kraj Středočeský a Hl. m. Praha (dále 
jen inspektorát) pod č. jed. 28481/2019 , jste požádal, jako právní zástupce společností xxxxx Česká 
republika, s.r.o., IČO xxxxxxx na základě zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím 
o poskytnutí následující informace:

1.) zda bylo použito lemování při testování okna Roto Designo WDF R75 KW WD 11/14 AI, 
které bylo provedeno na pokyn ČOI Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, a.s., v 
rámci řízení o stížnosti vedeném u Ústředního inspektorátu ČOI pod sp. zn. ČOI 85406/18/O100, 
č.j. ČOI 91850/18/O100, kterážto byla postoupena Vašemu inspektorátu k vyřízení; 

2.) jaká byla hloubka instalace při testování okna Roto Designo WDF R75 KW WD 11/14 AI, 
které bylo provedeno na pokyn ČOI Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, a.s., v 
rámci řízení o stížnosti vedeném u Ústředního inspektorátu ČOI pod sp. zn. ČOI 85406/18/O100, 
č.j. ČOI 91850/18/O100, kterážto byla postoupena Vašemu inspektorátu k vyřízení; 

3.) jaké byly nejistoty při testování okna Roto Designo WDF R75 KW WD 11/14 AI, které bylo 
provedeno na pokyn ČOI Technickým a zkušebním ústavem stavebním Praha, a.s., v rámci řízení 
o stížnosti vedeném u Ústředního inspektorátu ČOI pod sp. zn. ČOI 85406/18/O100, č.j. ČOI 
91850/18/O100, kterážto byla postoupena Vašemu inspektorátu k vyřízení. 

Na základě Vaší žádosti o poskytnutí výše uvedené informace Vám sděluji:

Add.1 a 2

Okno Roto Designo WDF R75 KW WD 11/14 AI bylo zkoušeno dle:

- ČSN EN ISO 8990:1998  Tepelná izolace – Stanovení vlastností prostupu tepla     
v ustáleném stavu – Kalibrovaná a chráněná tepelná skříň

- ČSN EN ISO 12567-1:2011 Tepelné chování oken a dveří – Stanovené součinitele 
prostupu tepla metodou tepelné skříně – Část 1: Celková konstrukce oken a dveří
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- ČSN EN ISO 12567-2:2006 Tepelné chování oken a dveří – Stanovené součinitele 
prostupu tepla metodou tepelné skříně – Část 2: Střešní okna  a ostatní přečnívající okna

Odchylky od normového postupu nebo použití nenormových metod: nebyly uplatněny.

Stanovení součinitele prostupu tepla se provádí metodou chráněné tepelné skříně. Vzorek ve svislé 
poloze se osadí centricky vložením střešního okna systémem „insetr-mounted“ na střed otvoru dělící 
stěny zkušebního zařízení. Rám je zalícován s interiérovou stranou (tj. d=0 mm), s přesahem do 
exteriéru. Zbývající část otvoru je do celkového rozměru 2x2m doplněna výplňovým materiálem (tl. 
100 mm) o známých vlastnostech. Všechny vzniklé spáry po obvodu vzorku jsou utěsněny přelepením 
těsnící páskou. Nakonec jsou osazeny snímače pro měření teplot a zkušební zařízení se uzavře. 
V souladu se zkušebním postupem se zadá hodnota proudění na teplé a studené straně.

Add.3

Nejistota měření typu B:     UB = ± 0,067 W/m2.K

S pozdravem 

Ing. Jan Štěpánek
ředitel České obchodní inspekce
Inspektorát Středočeský a Hl. město Praha
                                                                                                      




