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PROHLÁŠENÍ O SHODĚ 

 
1. Úvodní ustanovení 
Na základě požadavku §13 odst.5 Zákona č.22/1997 Sb. o technických požadavcích na 
výrobky, prohlašuji, že výrobky, které jsou prodávány společností ESAVA s.r.o., 
prostřednictvím elektronického obchodu LÁTKOTÉKA.cz, jsou v souladu s níže uvedenými 
legislativními podmínkami, technickými normami a jsou testovány dle příslušných standardů, 
nebo se na ně ustanovení tohoto zákona nevztahují. Výrobky jsou za daných podmínek 
obvyklého použití bezpečné a hygienicky nezávadné. Prohlášení je vydáno na základě 
dodaných prohlášení SE/CE od výrobců a dodavatelů používaných materiálů. 
 
2. Závazné legislativní a technické normy 
Vydané prohlášení je v souladu s následujícími legislativními předpisy a normami: 
 

• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele v platném znění 
• Zákon č. 102/2001 Sb. o obecné bezpečnosti výrobků v platném znění 
• Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví v platném znění - § 25, 26. 
• Vyhláška č.84/2001 Sb. v platném znění, o hygienických požadavcích na hračky a 

výrobky pro děti ve věku do 3 let. 
• Vyhláška č. 92/1999 Sb. v platném znění, kterou se stanoví způsob označování 

textilních výrobků údaji o složení materiálu a doplňuje je o další údaje. 
• ČSN 80 3010 Textilie a textilní výrobky - Značení 
• ČSN EN ISO 3758 (80 0005) Textilie - Symboly pro ošetřování 
• Směrnice Evropského parlamentu a Rady 96/74/ES z 1996-12-16, o názvech textilií. 
• ISO 6347:2004 Textile floor coverings 

 
3. Nepovinné testovaní 
Výrobky označené následujícími certifikačními autoritami vyhovují jejich definovaným 
standardům. 
 

• Öko-Tex Standard 100 
• TÜV ISO 14001:2015 
• GMC - Global Manufacturer Certificate 
• WRAP - Worldwide Responsible Accredited Production 

 
 
V Praze dne 1. 5. 2017     Martina Bendová - jednatelka 


