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OBECNÁ BEZPEČNOST VÝROBKŮ 
A JEJICH UVÁDĚNÍ NA TRH (ES PROHLÁŠENÍ O SHODĚ) 

TEBO, a.s. potvrzuje, že na trh uvádí výrobky, které nepředstavují zvýšenou míru ohrožení 
oprávněného zájmu a tudíž spadají do neregulované sféry. Z tohoto důvodu nepodléhají posuzování 
shody podle nař. vl. č. 173/1997 Sb. a zák. č. 90/2016 Sb. a nejsou pro ně stanoveny zvláštní technické 
požadavky pro uvádění na trh.  
V souladu se zákonem č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a č. 102/2001 Sb. TEBO, 
a.s. uvádí na trh výrobky splňující obecné požadavky bezpečnosti. 
Výrobky TEBO, a.s. zcela splňují požadavky stanovené Rozhodnutím Evropského parlamentu a Rady č. 
768/2008/ES o společném rámci pro uvádění výrobků na trh, včetně souvisejících českých právních 
předpisů. 
Firma TEBO, a.s. jako textilní výrobce vyvíjí, zkouší, testuje, certifikuje a vyrábí své výrobky dle 
textilních norem a TEBO, a.s. interních nařízení. Tím jsou tyto ve shodě s požadavky těchto textilních 
norem či jiných technických předpisů. 
Na základě požadavků zákazníka mohou být výrobky TEBO, a.s. zkoušeny a certifikovány dle jiných než 
textilních norem spadajících do jiných sektorů určení. 
Certifikace provádí nezávislé akreditované orgány a zkušební laboratoře. 
Textilie z výroby TEBO, a.s. jsou řádně označovány dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 
1007/2001. 
Konkrétní značení výrobků pak podléhá ČSN 80 3010. 
TEBO, a.s. se při prodeji textilních výrobků řídí zákonem o ochraně spotřebitele č. 634/1992 Sb. 

 

GENERAL PRODUCT SAFETY AND THEIR PLACEMENT 
ON THE MARKET (EC DECLARATION OF CONFORMITY) 

TEBO, a.s. confirms that it places on the market products which do not constitute an increased threat 
to a legitimate interest and therefore fall into the unregulated sphere. For this reason, they are not 
subject to conformity assessment according to Reg. No. 173/1997 Coll. and Act. No. 90/2016 Coll. and 
no specific technical requirements are laid down for their placement on the market. 
In accordance with Act No. 22/1997 Coll. on technical requirements for products and No. 102/2001 
Coll. TEBO, a.s. places on the market products that meet the general safety requirements. 
The products of TEBO, a.s. fully comply with the requirements laid down in Decision No 768/2008 / EC 
of the European Parliament and of the Council on a common framework for the products placement, 
including related Czech legislation. 
The company TEBO, a.s. as a textile manufacturer, develops, tests, certifies and manufactures its 
products according to textile standards and TEBO, a.s. internal regulations. 
Thus, these are in accordance with the requirements of these textile standards or other technical 
regulations. 
Based on customer requirements, TEBO, a.s. tested and certified according to non-textile standards 
belonging to other sectors of use. 
Certification is performed by independent accredited subjects and testing laboratories. 
Textiles from the production of TEBO, a.s. are properly labeled in accordance with Regulation No. 
1007/2001 of the European Parliament and of the Council. 
The specific marking of products is then subject to ČSN 80 3010. 
TEBO, a.s. is governed by the Consumer Protection Act No. 634/1992 Coll. 


