
 
Prohlášení o shodě 

 
My, 
 
AEG Power Solutions spol. s r.o. 
Na vlastní půdě 6/1368, 102 00 PRAHA 15 Hostivař 
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 49648 
IČO: 25100351, DIČ: CZ 25100351, 
 

dle zákona č. 263/2016 Sb. v platném znění a vyhlášky č. 358/2016 Sb. v platném znění 
 

 
Na základě výše specifikovaného prohlašujeme, že baterie splňuje požadavky vyhlášky  
č. 358/2016Sb.  
 
 
 
 
Praha, 1.1.2022 
 
 
 
 
 
 
Ing. Lubomír Matějíček 
Jednatel  
AEG Power Solutions spol. s r.o. 

Předmět prohlášení: 
(název vybraného zařízení, jeho 
identifikaci a základní popis) 

Baterie EXIDE M12V190FT 
 

Identifikace stavební části: Nejedná se o stavební vybrané zařízení 

Bezpečnostní třída: Dle vyhlášky č. 329/2017 Sb. zařazeno do bezpečnostní třídy BT3 
posouzení shody podle § 12 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 358/2016 Sb. 
 

Technické požadavky a technická 
specifikace vybraného zařízení 

Prohlášení o shodě dle vyhl. 358/2016 Sb. (Postup posouzení shody A) 
 

Zkoušení vybraného zařízení a 
zkušební metody 

Prohlášení dodavatele podle požadavků IEC 60896-21/22 
Technické parametry a provedení v souladu s normami IEC 60896, ČSN 
EN 50272 
Soulad s normami EN 50272 – 1 a EN 50272 – 2 

Použitý postup posouzení shody 
nebo kombinace postupů 
posouzení shody 

K posouzení shody byl použit postup posouzení shody A v souladu s 
§15 odst. 1 písm. f), vyhl. č. 358/2016 Sb. a přílohou č. 7 bodu 1, vyhl. č. 
358/2016 Sb.  

Dokumenty vydané při posouzení 
shody osobou provádějící 
posouzení shody 

V rámci konečného posouzení/konečné  zkoušky  nebyl shledán rozkol 
mezi požadavky technické   dokumentace  a  návrhu  vybraného  
zařízeni  zahrnující:   dodávku baterií a šéfmontáž. 
 
Kladný  výsledek/záznam  z konečného posouzení/konečné  zkoušky  je  
stvrzen  vydáním tohoto Prohlášení  o shodě  dle  vyhlášky 358/2016 
Sb. a značka  shody   Δ (řecká  delta) umístněná na identifikační tabulce 
EU Prohlášení o shodě č.   

Použité právní předpisy, 
technické předpisy, technické 
normy nebo technické podmínky 

Zákon č. 263/2016 Sb., Vyhláška č. 358/2016 Sb.,  
Vyhláška č. 329/2017 Sb. 
IEC 60896, ČSN EN 50272  


