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ŽÁDOST O VÝKON ČINNOSTI
Oznámeného subjektu č. 1392,
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011
Číslo zakázky:

Klient:
Ulice, sídlo:
IČ:

DIČ:

Banka:

Č. účtu:

Telefon:

E-mail:
Provozovna:
Vedoucí organizace (statutární zástupce) - jméno, příjmení, funkce, telefon:
Pracovník pověřený k jednání s OS (jméno, příjmení, funkce, telefon, případně i jeho zástupce):

Předmět žádosti (nehodící se škrtněte)
1. Vydání osvědčení o shodě řízení výroby, AVCP systém 2+:

Požaduji

Nepožaduji

2. Zpracování návrhu Prohlášení o vlastnostech*

Požaduji

Nepožaduji

3. Provedení zkoušky typu výrobku*

Požaduji

Nepožaduji

Zamýšlíme na trh dodávat výrobek pro použití podle těchto EN:
Vyráběný výrobek
(druh kameniva a frakce)

12620

13043

13055-1

13139

13242

13383-1

13450

Kamenivo do
betonu

Kamenivo pro
asfalt. směsi a
povrchové
vrstvy

Pórovité
kamenivo do
betonu, malty
a inj. malty

Kamenivo pro
malty

Kamenivo pro
nestmelené
směsi a směsi
stmelené hydr.
pojivy

Kámen pro
vodní stavby

Kamenivo pro
kolejové lože

* Činnost není činností oznámeného subjektu.

Soupis přiložených podkladů: (přiložený podklad je označen křížkem)
Identifikační údaje klienta (Výpis z obchodního rejstříku)
Příručka řízení výroby
Výsledky zkoušek výrobků
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PROHLÁŠENÍ K ŽÁDOSTI
1.

Prohlašujeme, že údaje uvedené v této žádosti jsou úplné, pravdivé a odpovídající současnému
stavu, a že tuto činnost jsme nezadali jinému oznámenému subjektu (dále jen OS).

2.

Podpisem žádosti se zavazujeme vyhovět všem požadavkům na certifikaci a poskytnout všechny
informace nezbytné pro tuto činnost.

3.

Žádáme o posouzení shody řízení výroby s harmonizovanou normou (dále jen HN) uvedenou
v žádosti a vydání osvědčení o shodě řízení výroby. Prohlašujeme, že jsme seznámeni s postupy a
podmínkami posuzování OS č. 1392.

4.

Bez ohledu na výsledek posouzení shody řízení výroby souhlasíme s úhradou úplaty za posouzení
podle ustanovení dohodnutého ve smlouvě o kontrolní činnosti/o certifikaci a s případným
provedením některé činnosti formou subdodávky.

5.

Souhlasíme s úhradou úplaty za služby spojené s prověřováním průběžného plnění certifikačních
kritérií za podmínek stanovených před vydáním osvědčení o shodě řízení výroby.

6.

Jsme seznámeni a souhlasíme s důsledky neplnění certifikačních podmínek, podmiňujících certifikaci.

7.

Po dobu platnosti certifikace se zavazujeme:
a) trvale plnit certifikační požadavky, zavádět příslušné změny a splňovat požadavky na produkt a
řízení výroby při probíhající výrobě;
b) trvale dodržovat příslušná ustanovení předmětné HN, podle které bylo řízení výroby osvědčeno;
c) činit veškerá nezbytná opatření pro provádění hodnocení, dozoru a účasti pozorovatelů, včetně
zajištění dokumentace a záznamů pro prověřování, a přístup k příslušnému zařízení, místům,
oblastem, pracovníkům a dodavatelům;
d) činit veškerá nezbytná opatření pro šetření stížností a udržování záznamů o oznámených
stížnostech, které se týkají shody s certifikačními požadavky a na požádání tyto záznamy
poskytnout OS č. 1392;
e) přijímat a dokumentovat vhodná opatření na stížnosti a jakékoli nedostatky zjištěné u výrobků a
v řízení výroby, které ovlivňují shodu s požadavky na certifikaci;
f) vydávat prohlášení týkající se certifikace v souladu s rozsahem certifikace;
g) nepoužívat svou certifikaci řízení výroby způsobem, který by mohl diskreditovat OS č. 1392, a
nevydávat žádná prohlášení týkající se certifikace řízení výroby, která by mohl OS č. 1392
považovat za zavádějící nebo neoprávněná;
h) při pozastavení, odnětí nebo ukončení certifikace přestat používat všechny reklamní materiály,
které obsahují jakýkoli odkaz na certifikaci, vrátit certifikační dokumenty, které si OS č. 1392
vyžádá a přijmout jakákoli další požadovaná opatření;
i) při poskytování kopií certifikačních dokumentů reprodukovat tyto dokumenty jako celek;
j) při odkazování na svoji certifikaci řízení výroby v médiích jako jsou dokumenty, brožury nebo
reklamy, dodržovat požadavky OS č. 1392;
k) splnit jakékoli požadavky, které mohou být předepsány v certifikačním schématu, které se
vztahují k používání značek shody a informací souvisejících s výrobkem a řízením výroby;
l) bez prodlení informovat OS č. 1392 o změnách, které mohou ovlivňovat schopnost plnit
certifikační požadavky. Změny mohou zahrnovat např. změny právní, komerční, vlastnictví a
organizační, změny v řízení výroby, modifikaci výrobku nebo výrobní metody, změny kontaktní
adresy, výrobního místa a změny personální;
m) podrobit se průběžnému dozoru ze strany OS č. 1392, jehož cílem je ověření shody řízení
výroby s požadavky předmětné HN;
O ustanovení tohoto Prohlášení se doplňuje smlouva o certifikaci č.

8.

Místo a datum vystavení žádosti

Datum předání žádosti
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Žádost předal

Žádost převzal
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Podpis

