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Certifikační pravidla COV EZÚ  

pro certifikaci shody dle Vyhlášky 9/2011 Sb. 

 

Certifikační orgán výrobků - EZÚ, s.p. (dále jen COV EZÚ) stanovuje tato certifikační 

pravidla pro certifikaci shody dle Vyhlášky 9/2011 Sb.. Pravidla navazují na komplexní 

politiku jakosti certifikačního orgánu a dokumentované postupy specifikované v příručce 

jakosti EZÚ pro certifikaci výrobků. 

COV přistupuje ke všem žadatelům o certifikaci nediskriminačně, jednotně a nestranně. 

Podmínky, pravidla, postupy a ceny nabízených služeb jsou komunikovány s žadatelem o 

certifikaci již před zahájením certifikačního procesu, tedy od fáze nabídky. Veškeré informace 

získává žadatel elektronickou formou (e-mailem), případně prostřednictvím informativní 

schůzky. 

Vlastní proces je realizován na základě údajů uvedených žadatelem v žádosti. Žádost je 

vstupním dokumentem a veškeré dokumenty související s průběhem procesu certifikace 

(žádost, podněty, námitky, stížnosti, připomínky, náměty, dotazy a údaje o změnách) žadatel 

zasílá elektronicky (e-mailem) a/nebo v papírové podobě. 

Adresa COV: 

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. 

Pod Lisem 129 

171 02 Praha 8 – Troja 

 

Kontakty: 

Manažer produktu – Lubomír Krůta  …….. lkruta@ezu.cz  

Auditor – Ing. Marie Šebestová  …….. msebestova@ezu.cz    

Vedoucí COV – Mgr. Miroslav Sedláček …….. msedlacek@ezu.cz  

 

Požadované údaje pro nabídku:  

V případě zájmu o certifikaci shody dle Vyhlášky 9/2011 Sb. Vašeho elektronického nástroje 

požadujeme následující základní údaje: 

- Název produktu 

- Verze produktu 

- Rozsah certifikace 

- Různé specifické  

	 autorizovaná osoba č.  201  

notifikovaná osoba č .  1014 

akreditovaná zkušební a kalibrační laboratoř 

akreditovaný orgán pro certifikaci výrobků a systémů 

řízení 
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Zaslané údaje budou předmětem přezkoumání a komunikace s Vámi a to za účelem 

vyhotovení cenové nabídky a upřesnění rozsahu certifikace.  

 

Časová náročnost a ceník: 

- Registrační poplatek: ……. 3.000,- Kč bez DPH 

- Cena za 1 auditoden: ……. 12.000,- Kč bez DPH 

- Náklady na ubytování: ……. Individuálně uváděno v nabídce 

- Cestovní náklady v ČR: ……. 6,50- Kč / km bez DPH 

 

Časová náročnost je stanovována individuálně a to dle údajů žadatele týkajících se druhu a 

rozsahu certifikace. Cenová kalkulace je součástí nabídky COV. 

 

Žádost: 

Žádost je k dispozici ke stažení na www.ezu.cz a/nebo ji na vyžádání COV žadateli zašle 

elektronicky (e-mailem) k vyplnění. Žádost musí obsahovat veškeré údaje potřebné pro 

realizaci certifikace – viz § 10 Vyhlášky  9/2011 Sb. 

 

Smluvní vztah: 

Na základě obdržené žádosti a cenové nabídky, pokud jsou údaje ve shodě, je uzavřen 

smluvní vztah. 

 

Proces certifikace shody: 

Celý proces certifikace shody probíhá dle stanovených postupů COV. Tyto postupy jsou 

součástí příručky jakosti EZÚ pro certifikaci výrobků.  

Součástí prověřování je přezkoumání dokumentace žadatele a vlastní testování elektronického 

nástroje a to s cílem, aby byla dokumentována zjištění pro rozhodnutí o udělení certifikátů 

shody pro konkrétné provozovaný elektronický nástroj a jeho příslušnou verzi a to: 

- Certifikát funkčnosti elektronického nástroje v rozsahu konkrétních skupin dle 

Vyhlášky 9/2011 Sb.. 

- Certifikát prostředí elektronického nástroje v rozsahu konkrétních skupin dle 

Vyhlášky 9/2011 Sb.. 

 

Výstupem z prověřování je zpráva z posouzení, která slouží k rozhodnutí o udělení/neudělení 

certifikátu(ů). 

 

Certifikáty: 

V případě pozitivních zjištění vydává COV certifikát(y), které musí specifikovat konkrétní 

provozovaný elektronický nástroj a jeho příslušnou verzi a to: 

- Certifikát funkčnosti elektronického nástroje v rozsahu konkrétních skupin dle 

Vyhlášky 9/2011 Sb. – platnost certifikátu – bez omezení (§11 Vyhlášky 9/2011 Sb.) 

- Certifikát prostředí elektronického nástroje v rozsahu konkrétních skupin dle 

Vyhlášky 9/2011 Sb. – platnost certifikátu – 3 roky (§11 Vyhlášky 9/2011 Sb.) 

Certifikát(y) obsahují údaj s odkazem na konkrétní zprávu z posouzení. Žadatel dokladuje 

certifikaci shody certifikátem a příslušnou zprávou z posouzení. 

http://www.ezu.cz/
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Změny, odejmutí certifikátu(ů), ukončení certifikace: 

Dojde-li ke změně vlastností či podmínek provozu elektronického nástroje oproti vlastnostem 

či podmínkám provozu elektronického nástroje, na základě kterých byl certifikát shody vydán 

a tato změna by mohla mít za následek neprokázání shody s požadavky stanovenými právními 

předpisy ve stanoveném rozsahu, je žadatel-držitel certifikace povinen postupovat dle §11 

odst. 2. Při nesplnění této povinnosti COV provede odejmutí certifikátu(ů). 

Odejmutí a/nebo změnu certifikátu COV provádí v případech, dle §11 odst. 3 a to: 

- Nesplňuje podmínky pro vydání certifikátu(ů). 

- Použil jako podklady pro vydání certifikátu(ů) shody doklady či informace, které se 

ukázaly jako nepravdivé či neúplné.  

 

Žadatel může požádat o změnu rozsahu certifikátu(ů) shody dle §11 odst. 4. V takovém 

případě žadatel prokazuje plnění požadavků pouze v rozsahu provedených změn. 

Přezkoumání plnění požadavků po změnách je předmětem individuální cenové nabídky COV. 

 

Žadatel je oprávněn požádat COV o ukončení platnosti certifikátu(ů) a to písemnou formou 

dle §11 odst. 5.. 

 

Prodloužení platnosti certifikátu: 

Prodloužení platnosti certifikátu shody prostředí elektronického nástroje v rozsahu 

konkrétních skupin dle Vyhlášky 9/2011 Sb. provádí COV na základě žádosti žadatele. COV, 

pro konkrétní případ, stanovuje podmínky, které jsou součástí nabídky. 

 

 

 

Zpracoval: Lubomír Krůta 

Dne:  17.4.2014 

Platnost od: 17.4.2014 

 

 

Související dokumenty: 

- Vyhláška 9/2011 Sb. ze dne 10. ledna 2011  

- Příručka jakosti EZÚ pro certifikaci výrobků 
 


