




Překlad původního prohlášení o shodě 

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ EU

Zařízení

Produkt:

Č. SKU:

Šarže 
nebo výrobní 
číslo:

Výrobce nebo jeho autorizovaný zástupce: 

Název:

Adresa:

Země:

Autorizovaný zástupce výrobce pro EU 

Název: 

Adresa: 

Země: 

Toto prohlášení o shodě je vydáváno zcela na přímou odpovědnost výrobce. 

Předmět prohlášení: Uvedeno výše 
 

Výše uvedený předmět prohlášení splňuje níže uvedené relevantní harmonizační směrnice a/nebo legislativu EU:

Směrnice o rádiových zařízeních (RED) 

Směrnice o nízkonapěťových zařízeních (LVD) 

Směrnice o elektromagnetické kompatibilitě (EMCD) 

Omezení používání některých nebezpečných látek (RoHS) 

Požadavky na ekodesign energetických produktů (ErP) 

Stroje (MD) 

Bezpečnost hraček 

Osobní ochranné prostředky (PPE) 

Stavební výrobky (CPD/CPR) 

Kosmetické produkty 

Zdravotnické prostředky (MDD) 

Směrnice (EU) 2016/425 

Směrnice (EU) č. 305/2011 

Směrnice (ES) č. 1223/2009 

Směrnice 93/42/EHS 



Níže najdete odkazy na použité relevantní harmonizované standardy (včetně data standardu) nebo na další technické 
specifikace (včetně data specifikace) v souvislosti s prohlašovanou shodou: 

Harmonizovaný standard 

Oznámený subjekt (volitelně): 

Název oznámeného subjektu:     

Referenční číslo certifikátu:  

4ciferné číslo oznámeného subjektu: 

Podepsáno za a jménem 

Místo a datum:

Podpis:

Jméno, funkce:  



Preklad pôvodného vyhlásenia o zhode

VYHLÁSENIE O ZHODE EÚ

Zariadenie

Produkt:

Č. SKU:

Šarže 
alebo výrobné 
číslo:  

Výrobca alebo jeho autorizovaný zástupca:

Názov:

Adresa:

Krajina:

Autorizovaný zástupca výrobcu pre EÚ

Názov: 

Adresa: 

Krajina: 

Toto vyhlásenie o zhode je vydávané úplne na priamu zodpovednosť výrobcu.

Predmet vyhlásenia: Uvedené vyššie

Vyššie uvedený predmet vyhlásenia spĺňa nižšie uvedené relevantné harmonizačné smernice a/alebo legislatívu EÚ:

Smernica o rádiových zariadeniach (RED)

Smernica o nízkonapäťových zariadeniach (LVD) 

Smernica o elektromagnetickej kompatibilite (EMCD) 

Obmedzenie používania niektorých nebezpečných látok (RoHS)

Požiadavky na ekodizajn energetických produktov (ErP)

Stroje (MD) 

Bezpečnosť hračiek

Osobné ochranné prostriedky (PPE)

Stavebné výrobky (CPD/CPR)

Kozmetické produkty

Zdravotnícke prostriedky (MDD)

Smernica (EU) 2016/425 

Smernica (EU) č. 305/2011 

Smernica (ES) č. 1223/2009 

Smernica 93/42/EHS 



Nižšie nájdete odkazy na použité relevantné harmonizované štandardy (vrátane dátumu štandardu) alebo na 
    ďalšie technické špecifikácie (vrátane dátumu špecifikácie) v súvislosti s vyhlasovanou zhodou:

Harmonizovaný standard 

Notifikovaný orgán (voliteľné): 

Názov notifikovaného orgánu:    

Referenčné číslo osvedčenia:  

4-ciferné číslo notifikovaného orgánu: 

Podpísané za a menom

Miesto a dátum:

Podpis:

Meno, funkcia: 




