
 

Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy  

ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády č. 173/1997 
Sb., kterým se stanoví vybrané výrobky k posuzování shody, v platném znění.  

  
a) Identifikační údaje o výrobci nebo dovozci, který vydává prohlášení  

Právnické osoby    

 Obchodní jméno:   ReSit, s.r.o.  Identifikační číslo (IČ): 260 71 231  

Sídlo: Dolní ul. 2102/2, 370 04 České Budějovice   b) 

Identifikační údaje o výrobku:    

 Název:  Fotoluminiscenční únikové tabulky a samolepky    

 Typ (značka, model, výrobní číslo):    

Identifikační údaje o výrobci dováženého výrobku    

 Obchodní jméno: ReSit, s.r.o.    

Sídlo: Dolní ul. 2102/2, 370 04 České Budějovice   c) 

Popis a určení výrobku    

Fotoluminiscenční nouzové značení pro zajištění bezpečné únikové cesty pro případ ohrožení a výpadku elektrického proudu. 

Při světelné expozici 5 min, je čas dosvitu únikových fotoluminiscenčních značek (samolepky a tabulky) 35 hodin, a je plně v 

souladu se současnými bezpečnostními předpisy. Dosvitové časy luminiscenční fólie odzkoušené Zkušební laboratoří 

Elektrotechnického zkušebního ústavu s. p. – viz přiložený Protokol o zkoušce.  

d) Údaj o použitém způsobu posouzení shody    

§ 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.   

e) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých 
při posouzení shody  

ČSN ISO 854 (01 8010) – Bezpečnostní barvy a bezpečnostní značky; ČSN ISO 3864-1 – bezpečnostní identifikační barvy a zásady 

navrhování bezpečnostních značek; prováděcí předpis k zákonu 309/2006 Sb., o dalších požadavcích na zajištění bezpečnosti a 

ochrany zdraví; nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů, ve 

znění pozdějších předpisů;  

f) Údaje o další organizaci, která se zapojila do posuzování shody    
Obchodní jméno:  Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.  

Sídlo:  Pod Lisem 129  

171 02 Praha 8 - Trója  

Identifikační číslo (IČ):      

Číslo a datum protokolu o zkoušce:  protokol č. 801595-01/01 ze dne 13. 6. 2008  

g) Potvrzení výrobce nebo dovozce    

Výrobce (dovozce), identifikovaný pod písmenem a) tohoto prohlášení, potvrzuje, že vlastnosti výrobku, identifikovaného pod 

písmenem b) a c) tohoto prohlášení, splňují základní požadavky na výrobky, konkretizované českými technickými normami 

identifikovanými pod písmenem e) tohoto prohlášení.   

Výrobek je za podmínek obvyklého (popř. výrobcem nebo dovozcem určeného) použití bezpečný. Výrobce (dovozce) potvrzuje, 

že přijal opatření, kterými zabezpečuje shodu všech výrobků jím uváděných na trh s technickou dokumentací a základními 

požadavky.   

 Datum a místo vydání prohlášení o shodě    

23. 7. 2013  

České Budějovice  

 Jméno a funkce odpovědné osoby výrobce/dovozce  Podpis:   

      Otakar Nechvátal   -   jednatel společnosti ReSit, s.r.o.  

  

  

přílohy:   

1) Technický a bezpečnostní list Dlouhodobě luminiscenční samolepící fólie FG600 předložený dovozcem fólie 

2) Protokol o zkoušce – Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.   
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