
 
 

ŽÁDOST   

 O CERTIFIKACI  SYSTÉMŮ  MANAGEMENTU DLE ČSN EN ISO 9001:  

2009  

Šedě podbarvené údaje vyplňuje manažer kvality CO KOMORACERT®
 

Opakovaná certifikace:  NE  ANO Předešlý certifikát vydal:  

Certifikace ve spojení s ČSN EN ISO 3834-2,3,4
1
 : ANO         NE   

Zakázka č.:   

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE 

Organizace - žadatel o certifikaci (název, sídlo): 

 

  

IČ:  

DIČ:  

Telefon: +420  

Zastoupená (jméno, funkce): 

 
FAX: +420  

E-mail:  

Bankovní spojení:  Číslo účtu:  

ÚDAJE  O  ČINNOSTI 

Požadovaný rozsah činností k certifikaci (název dle výpisu z obchod. rejstříku): Kód / CZ NACE 

  

  

Přehled dislokací (sídlo, provozovny, lokality), které jsou zahrnuty v rozsahu činností k certifikaci: 

Adresa, kontaktní osoba (jméno, funkce, tel., mobil, E-mail): 

 

 

 

Specifikace vyloučených článku normy ČSN EN ISO 9001:2009:  

Procesy, u nichž nelze následným monitorováním a měřením ověřovat výsledný výstup - dle ČSN EN ISO 
9001:2009, čl. 7.5.2 (např. svařování):  

Outsourcované procesy a činnosti:  

Předpokládaný termín certifikace:  

ÚDAJE  O  ZAMĚSTNANCÍCH 

Počet zaměstnanců (celkem / v certifikovaném systému):               /  

Směnnost (počet směn, trvání od-do):  

 

Pracovník, oprávněný k jednání s certifikačním orgánem (jméno, funkce, tel., mobil, E-mail): 

 

Má organizace poradce systému managementu:  ano / ne 

Jméno a název poradenské organizace:  

Jazyk při auditu:  

Pozn.: V případě nedostatku místa u výše uvedených údajů použijte prosím přílohu. 

                                                           
1
 uvést příslušný typ normy 



 
 

PŘÍLOHY  K  ŽÁDOSTI 
 

 DOKLAD O PRÁVNÍM POSTAVENÍ ŽADATELE  

(např. kopie aktuálního výpisu z obchodního rejstříku, pokud není žadatel zapsán 
v obchodním rejstříku, lze dodat aktuální živnostenské oprávnění, apod.). 

 DOTAZNÍK SVAŘOVACÍCH ČINNOSTÍ  

(bude upřesněno po konzultaci se zástupcem Certifikačního orgánu). 

 

 

PROHLÁŠENÍ  ŽADATELE 
 

Žadatel prohlašuje, že výše uvedené údaje jsou pravdivé a odpovídají současnému stavu. Žadatel dále 
prohlašuje, že byl seznámen se „Základní informací o certifikaci“, která popisuje způsob činnosti 
certifikačního orgánu, jeho certifikační systém, postupy a podmínky posuzování za účelem certifikace. 
Žadatel souhlasí s přijetím týmu auditorů za účelem posouzení shody vybudovaného a provozovaného 
systému managementu naší organizace. 

Žadatel oznámí písemně certifikačnímu orgánu připravenost své organizace k certifikaci systémů 
managementu s návrhem termínu předpokládané certifikace v předstihu nejméně 1 měsíc. 
 

Žadatel souhlasí s: 

 uzavřením smlouvy o kontrolní činnosti za účelem certifikace, 
 předložením všech informací nezbytných pro hodnocení systémů managementu, především 

příručky kvality, dokumentovaných postupů, dokumentů a souvisejících záznamů, 
 poskytnutím nezbytné součinnosti pro řádný průběh certifikačního procesu, 
 realizací řádných (případně mimořádných) dozorů prováděných certifikačním orgánem v 

průběhu platnosti certifikátu. 

 

 

V                                  dne  

  

 

 ………………………………………. 

 zástupce organizace – žadatele 

 

 

 

Přezkoumání žádosti o certifikaci systémů managementu odpovědným pracovníkem certifikačního 
orgánu: 

 požadavky na certifikaci jsou jasně stanoveny, dokumentovány a pochopeny ANO NE 

 jakákoli nedorozumění mezi certifikačním orgánem a žadatelem jsou 
vyřešena 

ANO NE 

 certifikační orgán je schopen poskytnout certifikační službu odpovídající 

rozsahu požadované certifikace, umístění provozoven žadatele i všem 
zvláštním požadavkům, např. jazyku používaného žadatelem. 

ANO NE 

 konflikt zájmů ANO NE 

Dne …………………………… Podpis: …………………………… 

 

 

 


