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CZ, EN 

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ / EU DECLARATION OF CONFORMITY 

 

1. OOP / PPE: Speedy dle / acc. EN 12277:2015 

 

2. Výrobce /  the manufacturer: ROCK EMPIRE, s.r.o., Ústecká 1918/95, 405 02 Děčín, Česká republika / 

Czech Republic 
 

3. Toto prohlášení se vydává na výhradní zodpovědnost výrobce / This declaration of conformity is issued 

under the sole responsibility of the manufacturer 

 

4. Předmět prohlášení / Object of the declaration: Speedy dle / acc. EN 12277:2015 

 

5. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 je ve shodě s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(EU) 2016/425 ze dne 9. 3. 2016 o osobních ochranných prostředcích a zrušení směrnice Rady 89/686/EHS 

/ The object of the declaration described in point 4 is in conformity with REGULATION (EU) 2016/425 

OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (EU) from 9.3.2016 for the Personal 

Protective Equipment and cancellation of the Council Directive 89/686/EHS.  

 

6. Předmět prohlášení popsaný v bodě 4 splňuje požadavky harmonizované normy  / The object of the 

declaration described in point 4 conforms to the requirements according to EN 12277:2015 

 

 

7. Oznámený subjekt: / The notified body: VVUÚ, a.s., Notified Body 1019, Pikartská 1337/7, 716 07 

Ostrava - Radvanice, Czech Republic, provedl ES přezkoušení typu předmětu prohlášení popsaného 

v bodě 4 a vydal certifikát ES přezkoušení typu / performed the ES type examination of the object of the 

declaration described in point 4 and issued the EN certificate with the certified exam number: 1019-

405/Q/2017 č., ze dne/issued on 05.12.2017*)    

 

8.  OOP podléhá postupu posuzování shody … (buď shoda s typem založená na interním řízení výroby spolu s 

kontrolami výrobků pod dohledem v náhodně zvolených intervalech (modul C2) nebo shoda s typem 

založená na zabezpečování kvality výrobního procesu (modul D)) … pod dohledem oznámeného subjektu / 

The PPE is subject to the conformity assessment procedure … (either conformity to type based on internal 

production control plus supervised product checks at random intervals (Module C2) or conformity to type 

based on quality assurance of the production process (Module D)) … under surveillance of the notified 

body:  

Module D, VVUÚ, a.s., Notified Body 1019, Pikartská 1337/7, 716 07 Ostrava - Radvanice, Czech 

Republic 

 

Místo a datum vydání/Place and date of issue: 05.12.2017 

Jméno, funkce, podpis/name, function, signature:  

 

JAN ZÍMA, product designer 
 
 


