
 

Prohlášení o shodě výrobku s technickými předpisy 
ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, a nařízení vlády            

č. 86/2011 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na hračky a podmínky pro jejich uvádění 

na trh. 

 

a) Identifikační údaje o výrobci, který vydává toto prohlášení: 

AKIM nakladatelství, s.r.o., IČ 285 31 329 

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v odd. C, č. vložky 148381 

sídlem Losinská 870, 155 00 Praha 5 – Řeporyje, Česká republika 

 

b) Identifikační údaje o výrobcích, jejich popis a určení funkce výrobku:   

Omalovánky různých formátů a zpracování; pexesa, domina, vystřihovánky, dětské karetní hry 

– kvarteta, Černý Petr, dětské hrací karty, karetní pexesa; Maze game; školní pomůcky – 

výukové hodiny, rozvrhy, diplomy, záložky, zápisníčky různých formátů a zpracování, box na 

sešity. 

Jedná se o papírenské výrobky určené ke kreslení, popisování, vystřihování, jako učební pomůcky a ke 

hraní stolních her.  

 

c) Údaj o použitém způsobu posouzení shody: 

§ 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 22/1997 Sb.  - posouzení shody za stanovených podmínek, nařízení 

vlády č. 86/2011 Sb. část třetí ustanovení § 9 a následující. 

 

d) Seznam technických předpisů a harmonizovaných českých technických norem použitých při 

posouzení shody: 

Výše uvedené výrobky jsou ve shodě s následujícími právními a technickými normami: 

- zákonem č. 22/1997 Sb. v platném znění 

- nařízením vlády č. 86/2011 Sb. 

- technickými normami ČSN EN 71 (zejména část 1 +A 6, ČSN EN 71, část 2 +A1, ČSN EN 

71, část 3, ČSN EN 71, část 9 +A1), ČSN 88 4674 

- harmonizačními právními předpisy Evropské unie, a to zejména směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 2009/48/ES ze dne 18.6.2009 o bezpečnosti hraček, směrnicí Komise EU 

2012/7/EU ze dne 2.3.2012, kterou se pro účely přizpůsobení technickému pokroku mění část 

III přílohy II směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/48/ES o bezpečnosti hraček 

 

Prohlašuji a potvrzuji, že: 

 

Uvedené výrobky splňují technické požadavky zákonem na ně kladené týkající se bezpečnosti 

s ohledem na jejich mechanické a fyzikální vlastnosti, hořlavost, zdravotní nezávadnost, kritéria 



stanovená na jejich obaly, bezpečnostní pravidla při jejich používání vč. značení výrobků, návodů a 

přísl. upozornění.  

 

Uvedené výrobky neobsahují žádnou z látek stanovenou Evropskou chemickou agenturou na 

tzv. kandidátském listě coby látku tzv. vzbuzující velké obavy, tedy látku označenou SVHC. 

Žádná z látek patřících do skupiny látek SVHC není obsažena ve výrobcích, které jsou  

předmětem tohoto prohlášení.  Ze strany výrobce je důsledně postupováno v souladu se směrnicí 

67/548/EHS a počínaje dnem 1.6.2015 se směrnicí 1999/45/ES. Stejně tak je postupováno dle nařízení 

Komise ES  č. 790/2009, kterým se doplnilo nařízení Evropského parlamentu a Rady ES č. 1278/2008 

o klasifikaci, označování a balení látek a směsí.  

 

Uvedené výrobky splňují požadavky kladené na jejich  bezpečnost, zdravotní nezávadnost, na kvalitu 

výrobku a vyhovují požadavkům stanoveným na ochranu životního prostředí. 

 

 Uvedené výrobky jsou za podmínek obvyklého užívání bezpečné. 

 

Výrobcem byla přijata opatření, kterými je zabezpečena shoda všech výrobků uváděných na trh 

s technickou dokumentací, a s výše uvedenými zákonnými  a technickými normami.  

 

Výrobky – pexesa s různými motivy, domina s různými motivy a karty s různými motivy dodávané na 

trh výrobcem dle Technického a zkušebního ústavu stavebního Praha, s.p. používají oprávnění užívat 

značku Bezpečná a kvalitní  hračka (osvědčení č. 0-10030/2009/0006) a  stejně tak byly ohodnoceny 

Sdružením pro oceňování kvality (osvědčení reg. č. V-1005/2009/006H) potvrzujícím shodu.  

 

Posuzování shody bylo provedeno postupem stanoveným dle zákona č. 22/1997 Sb. v platném znění a 

nařízením vlády č. 86/2011, část třetí, ustanovení § 9 a následující s využitím závěrečného protokolu 

č. 14/2000 SKTC 114 a certifikátu č. 00002/114/1/2000 z 31.7.2000 vydaným SKTC 114. 

            

        

V Praze, dne 01/01/2015    AKIM nakladatelství, s.r.o. 

       Ing. Monika Zralá, jednatel společnosti 
 


