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1 Úvod 

1.1 Certifikační orgán Technická inspekce COV, Certifikační orgán Technická inspekce 
COS a oznámený subjekt č. 2570 (dále jen Certifikační orgán) poskytuje svým 
certifikovaným klientům certifikační značku. Tento dokument popisuje certifikační 
značku a její používání a je nedílnou součástí certifikačních podmínek Certifikačního 
orgánu. Certifikační značky a tento dokument jsou v elektronické formě dostupné na 
webových stránkách http://www.domzo13.cz Certifikačního orgánu. 

2 Popis certifikační značky 

2.1 Certifikační značka má čtvercový tvar se zaoblenými rohy, uvnitř obsahuje logo 
Certifikačního orgánu, pod kterým je uvedeno označení certifikační normy, resp. 
kombinace označení certifikačních norem. 

2.2 Certifikační značka je zpracována ve 4 barevných provedeních (modrožluté, 
modrobílé, černošedé, černobílé) 

2.3 Příklad certifikační značky: 

 

3 Používání certifikační značky 

3.1 Zákazníci, kteří byli Certifikačním orgánem posouzeni a úspěšně prokázali shodu 
s některou z certifikačních norem a obdrželi certifikát shody, podle kterých 
Certifikační orgán poskytuje certifikační služby, jsou oprávněni používat příslušnou 
certifikační značku, a to po dobu platnosti příslušného certifikátu.  

3.2 Zákazníci, kteří úspěšně prokázali shodu systému řízení výroby a obdrželi osvědčení 
o shodě systému řízení výroby vydané oznámeným subjektem č. 2570, jsou rovněž 
oprávněni používat příslušnou certifikační značku, a to po dobu platnosti příslušného 
osvědčení.  

3.3 Příslušnou certifikační značkou je ta, která obsahuje označení certifikační normy, pro 
kterou je zákazník držitel certifikátu nebo osvědčení. 

3.4 Certifikační značku mohou zákazníci Certifikačního orgánu používat především ve 
svých firemních dokumentech tak, aby bylo zřejmé, že se certifikace: 

a) týká příslušného zákazníka (např. v hlavičkových dopisech, na svých www 
stránkách apod.) 

b) netýká certifikace výrobků (Certifikační orgán neposkytuje služby posuzování 
shody výrobků), tzn. certifikační značka nesmí být použita přímo na výrobcích. 

3.5 Velikost certifikační značky může být změněna, ale poměr stran musí být zachován. 

3.6 Certifikační značku lze používat pouze v uvedených barevných provedeních. 

3.7 Certifikační značka musí být umístěna v přirozené poloze, text "CERTIFIED by" tedy 
musí být nejblíže hornímu okraji dokumentu. 
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4 Neoprávněné použití certifikační značky 

4.1 Používání certifikační značky v rozporu s tímto dokumentem je ze strany 
Certifikačního orgánu považováno za neoprávněné. Ukončení neoprávněného 
používání certifikační značky může být ze strany Certifikačního orgánu vyžadováno 
přímo na základě upozornění nebo soudní cestou.  

4.2 V případě, že neoprávněně používá certifikační značku certifikovaný zákazník 
Certifikačního orgánu, je toto považováno ze strany Certifikačního orgánu za 
neplnění certifikačních podmínek a může to vést k pozastavení nebo až k odnětí 
udělených certifikátů. 

5 Používání identifikačního čísla oznámeného subjektu 

5.1  dentifikační číslo 2570 oznámeného subjektu D M - Z    , s.r.o. smí používat 
pouze držitel platného osvědčení nebo certifikátu vydaného tímto oznámeným 
subjektem.  dentifikační číslo oznámeného subjektu držitel platného osvědčení 
používá především na prohlášení o shodě, prohlášení o vlastnostech a označení CE 
v souladu s příslušnou legislativou a příslušnou harmonizovanou normou. 
 dentifikační číslo oznámeného subjektu smí držitel osvědčení používat pouze v 
rozsahu oprávnění uděleného oznámeným subjektem. 

6 Neoprávněné použití identifikačního čísla oznámeného subjektu 

6.1 Používání identifikačního čísla oznámeného subjektu v rozporu s tímto dokumentem 
je ze strany  známeného subjektu považováno za neoprávněné. Ukončení 
neoprávněného používání identifikačního čísla oznámeného subjektu může být ze 
strany oznámeného subjektu vyžadováno přímo na základě upozornění nebo soudní 
cestou. 

6.2 V případě, že neoprávněně používá identifikační číslo oznámeného subjektu držitel 
osvědčení vydaného oznámeným subjektem č. 2570, je toto považováno ze strany 
oznámeného subjektu za neplnění podmínek smlouvy a může to vést k pozastavení 
nebo až k odnětí udělených osvědčení a certifikátů. 

6.3 V případě zjištění neoprávněného nebo zavádějícího používání identifikačního čísla 
oznámeného subjektu oznámený subjekt tuto skutečnost oznámí oznamujícímu 
orgánu v souladu s platnou legislativou. 
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