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ŽÁDOST O POSOUZENÍ A CERTIFIKACI VÝROBKU 
 

 
 
Číslo žádosti:        Přijatá dne: 
 
1. Žadatel:  
Adresa a stát:       

IČO:  

DIČ:  

Bankovní spojení:  

IBAN: 

Zastoupený (telefon, e-mail):  

Zmocněný pracovník (telefon, e-mail):   

 
 
2. Výrobce:  

Obchodní název společnosti: 

Adresa: 

Zastoupený (telefon, e-mail):  

Zmocněný pracovník (telefon, e-mail):   

 

 
3. Údaje o  výrobku  

Název: 

Druh, typ: 

Obchodní název:  

Technologie výroby:  

Materiálové složení:  

Účel použití: 



 

 

 

Technická dokumentace:  

 

4. Byl na výrobek už vydaný certifikát certifikačním orgánem: 
X ano   X  ne 
 
 
5. Průvodní dokumentace k žádosti: 
-  Doklad o právní subjektivitě žadatele (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) 
-  Technická dokumentace k výrobku -  materiálový list, karta bezpečnostních údajů, stručný 
popis technologie a jiné 
-  Protokoly o zkouškách, závěrečné protokoly o certifikáci výrobku, certifikáty, osvědčení  
 
 
6.     Prohlášení výrobce/dovozce: 
Výrobek je jako typ vývojově ukončený a údaje uvedené v této žádosti na certifikaci, 
predložená dokumentace a ostatní údaje jsou úplné a vystihují stav výrobku ke dni vystavení 
této žádosti.  
Žadatel souhlasí s podmínkami na certifikaci a dodá veškeré informace potřebné na 
hodnocení výrobků, které se mají certifikovat. 
 
 
7.     Povinnosti výrobce: 
Dodat podklady potřebné pro certifikaci výrobku v českém jazyce. 
Umožnit odběr vzorku výrobku pro certifikaci ve stanoveném termínu. 
Zabezpečit součinnost při procesu certifikace v rozsahu požadovaném certifikačním 
orgánem. 
 
 
8.     Obchodně-právní vztahy: 
Budou řešené v samostatné smlouvě,  uzavřené podle občanského zákoníku navazující na 
tuto žádost. 
Certifikační orgán začne vykonávat požadované práce až po uzavření smlouvy a po uhrazení 
zálohové faktury. 
 
 

V ........................... dne ........ Za certifikační orgán zaevidoval: 
 

Oprávněný zástupce žadatele: 
 
jméno: .....................................  dne .......................  
 
podpis: ................................... podpis: ................................... 
 



 

 

 

razítko výrobce /žadatele: 
Poznámky k vyplnění žádosti: 
Žádost se vyplňuje samostatně pro každý typ výrobku vyráběného v tuzemsku nebo 
dovážaného do ČR, pro každého výrobce a pro každou zemi původu výroby. 
Žádost odesílejte ve dvou vyhotoveních. 
 
 
 


