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1 Obecně     

ČMI – Český metrologický institut je organizací, jejímž 

základním posláním podle zřizovací listiny je 

zabezpečovat ve veřejném zájmu podporu výkonu státní 

správy a dalších činností v rámci zřizovací listiny. 

V souladu se statutem ČMI jedním z předmětů činnosti je 

provádět ověřovací zkoušky a měření rádiových systémů 

a jejich prvků, prováděné zejména pro účely posuzování 

shody při uvádění těchto zařízení na trh. 

V návaznosti na činnost akreditované zkušební laboratoře 

je ustanoven  

TESTCOM - Certifikační orgán pro certifikaci 

výrobků (dále jen COV) 

Hlavním a trvalým cílem ČMI v oblasti certifikace 

výrobků je zabezpečovat a neustále zvyšovat 

promyšlenou a cílevědomou činností v oblasti technické, 

ekonomické, personální i organizační a také v oblasti 

systému jakosti COV, žádoucí vysokou odbornou úroveň, 

spolehlivost a nestrannost při hodnocení, rozhodování i 

zpracovávání výsledků v rámci certifikačního procesu. 

Veškerá činnost COV směřuje k tomu, aby dosažený 

evropský standard odborné způsobilosti byl trvale 

rozvíjen a zvyšován, aby COV v oblasti své působnosti 

v plné šíři mohl plnit požadavky tuzemských i 

zahraničních zákazníků, a to k  jejich plné spokojenosti. 

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků je akreditován 

Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. na základě 

splnění  akreditačních požadavků podle  ČSN EN 

ISO/IEC 17 065:2013. 

 

Český metrologický institut je Oznámeným subjektem 

č.1383 pro provádění činnosti při posuzování shody u 

výrobků stanovených ve smyslu § 4 zákona nařízením 

vlády č. 426/2016 Sb. o posuzování shody rádiových 

zařízení při jejich dodávání na trh, transponující směrnici 

Evropského parlamentu a Rady  2014/53/EU o 

harmonizaci právních předpisů členských států o 

dodávání rádiových zařízeni na trh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 General 

CMI – Czech Metrology institute is an organisation 

whose principal mission under the Deed of Incorporation 

is to provide, in public interest, support for the 

performance of state administration and to deal with the 

operating and technical tasks in the sector of 

telecommunication and postal services and networks in 

CR. 

In compliance with CMI statutes one of the subjects of 

activities is the verification tests and measurements of 

telecommunication equipment and systems and elements 

thereof, performed in particular for the purposes of 

compliance assessment in placing of equipment on the 

market. 

In connection with the activities of the accredited test 

laboratory there has been  

The TESTCOM - Certification Body for Certification of 

Products (hereinafter referred to as COV) 

The main and permanent objective of CMI, in the area of 

product certification, is to provide for and continuously 

enhance, by ways of well-thought-out and objective-

minded activities in the area of technology, economy, HR 

as well as organisation, and also in the area of COV 

quality system, the required high professional standard, 

reliability and independence in evaluating, deciding as 

well as processing the results within the framework of 

certification process. All activities of COV are aimed at 

further developing and improving the already 

accomplished European standard of professional 

qualifications so that CMI could in full extent meet the 

requirements of domestic and foreign customers within 

the scope of its competence, namely to their satisfaction.  

Certification Body for Certification of Products is 

accredited by Czech Accreditation Body, o.p.s. on the 

basis of compliance with accreditation requirements 

according to ČSN EN ISO / IEC 17 065: 2013 

The Czech Metrology Institute is the Notified Body 

No.1383 for conducting conformity assessment 

activities for products specified in § 4 of the Act by 

Government Decree No. 426/2016 Coll. - conformity 

assessment of radio equipment when placed on the 

market,  transposing Directive 2014/53/EU of the 

European Parliament and of the Council on the 

harmonization of the laws of the Member States on 

the provision of radio equipment to the market. 
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2 Služby COV a OS 

Certifikační orgán pro certifikaci výrobků (dále COV) a 

Oznámený subjekt (dále OS) provádí  činnost na základě 

smluv o certifikaci podle obchodního zákoníku ( zákon 

513/1991Sb.), zákonem o obchodní korporacích a 

platným občanským zákoníkem, uzavřených se 

zákazníky – žadateli o certifikaci, případně o jiné služby 

certifikačního orgánu. 

Certifikace je prováděna na základě mezinárodně 

uznávaných  kritérií a požadavků obsažených NV č. 

426/2016 Sb., Směrnice 2014/53/EU, ČSN 

EN ISO/IEC 17067:2014, dále podle dokumentů Českého 

institutu pro akreditaci, o.p.s. MPA 40-01-16 „Metodické 

pokyny pro akreditaci“. 

 

Proces certifikace výrobků lze rozdělit do pěti  

základních kroků, které mají další fáze: 

 Podání a registrace přihlášky k certifikaci 

(posouzení) výrobku (typu výrobku) 

 Prověrka dokumentace daného výrobku 

 Prověření parametrů výrobků  

- měření parametrů výrobku ve zkušebních 

laboratořích 

 Vydání certifikátu 

 

COV poskytuje  v rámci souvisejících služeb na 

vyžádání další služby : 

 Seznámení s postupy uplatňovanými při 

certifikačním procesu 

 Měření parametrů dodaného zařízení nad rámec 

akreditace COV 

Působnost COV je zaměřena především na výrobky, 

které jsou tradičně a s dlouholetými zkušenostmi v ČMI 

sledovány, zkoušeny a hodnoceny pro potřeby uvádění 

těchto výrobků na trh a do provozu v ČR.  

 

Jedná se o tyto skupiny výrobků: 

 rádiová zařízení, 

 radioreléové a družicové systémy a zařízení, 

 zařízení zvukové a obrazové techniky, 

 domácí spotřebiče, 

 kancelářská a výpočetní technika, 

 laboratorní a měřicí přístroje, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 Services of the COV and NB 

The Certification Body for Certification of Products CMI 

(hereinafter COV) and Notified Body (hereinafter NB)  

performs the activity on the basis of contracts on 

certification activity under the Commercial Code (Law 

No.513/1991 Coll.), the Law on Commercial 

Corporations and the applicable Civil Code, signed with 

customers - applicants for certification, or for services of 

the certification body. 

Certification is performed on the basis of internationally 

recognised criteria and requirements contained in NV 

426/2016Coll., Directive EU 2014/53/EU, ČSN EN  

ISO/IEC 17067:2014, and further in compliance with the 

documents of Czech Accreditation Body, o.p.s. MPA 40-

01-16 "Methodological Guidelines for Accreditation". 

 

Process of product certification can be divided into five 

basic steps that include additional phases: 

 Submission and registration of an application for 

certification (assessment) of products (type of product) 

 Audit of product parameters  

- Measurement of product parameters in test 

laboratories 

 Granting of a certificate 

  

Within the framework of related services COV provides, 

on request, the following additional services: 

 Consulting of procedures applied within the 

certification process 

 Measurement of parameters of equipment   

supplied beyond the framework of COV 

accreditation. 

COV's responsibility is primarily aimed at products that 

are, traditionally and with use of long years of 

experience gathered in CMI, monitored and tested and 

evaluated for the purpose of introducing these products 

in markets and into operation in CR.  

 

It is the case of the following groups of products: 

 radio equipment, 

 radio-relay and satellite systems and equipment, 

 audio- and video-technology equipment, 

 home appliances, 

 office and computer technology, 

 laboratory and measuring devices, 
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3 Základní postupy pro certifikaci 
výrobků 

3.1 Certifikační orgán pro certifikaci výrobků provádí 

certifikaci výrobků podle mezinárodní normy ČSN EN 

ISO/IEC 17067:2014, odst.5.3, schéma 1a: 

V tomto schématu, jeden nebo více vzorků produktu 

jsou podrobeny činnostem stanovení v rámci certifikace. 

Certifikát shody nebo jiné osvědčení o shodě je vydáván 

na typ produktu, charakteristiky jsou podrobně uvedeny 

na certifikátu nebo na dokumentu, na který se certifikát 

odkazuje.  

Položky následně produkované nejsou pokryty 

potvrzením shody certifikačního orgánu. 

Vzorky musí být reprezentativní položky následné 

produkce, které odkazují na výrobce a které jsou 

vyráběny v souladu s certifikovaným typem. 

Certifikační orgán může udělit právo výrobci používat 

certifikát typu nebo jiné osvědčení o shodě (např. 

osvědčení) jako základ k tomu, aby výrobce mohl 

prohlásit následnou výrobu položek v souladu se 

specifikovanými požadavky. 

3.2  Oznámený subjekt provádí posouzení zařízení podle 

NV 426/206 Sb., příloha 3 (směrnice 2014/53/EU, 

příloha III) – EU přezkoušení typu: 

EU přezkoušení typu je tou částí postupu posuzování 

shody, ve které oznámený subjekt přezkoumá technický 

návrh rádiového zařízení a ověří a potvrdí, že technický 

návrh rádiového zařízení splňuje základní požadavky 

stanovené v článku 3.  

EU přezkoušení typu se provádí posouzením vhodnosti 

technického návrhu rádiového zařízení přezkoumáním 

technické dokumentace a podpůrných důkazů podle bodu 

3, bez přezkoušení vzorku (typ návrhu).  

Výrobce podá u jediného oznámeného subjektu, který si 

zvolil, žádost o EU přezkoušení typu. Žádost musí 

obsahovat: 

a) jméno a adresu výrobce, a pokud žádost podává 

zplnomocněný zástupce, také jeho jméno a adresu;  

b) písemné prohlášení, že stejná žádost nebyla podána u 

jiného oznámeného subjektu;  

c) technická dokumentace musí umožňovat posouzení 

shody rádiového zařízení s příslušnými požadavky této 

směrnice a obsahuje odpovídající analýzu a posouzení 

rizik. Technická dokumentace musí uvádět příslušné 

požadavky a v míře nutné pro posouzení se musí 

vztahovat na návrh, výrobu a fungování rádiového 

zařízení. Je-li to relevantní, musí technická dokumentace 

obsahovat prvky stanovené v příloze 5, NV 426/2016 

Sb.; 

 d) podpůrné důkazy o přiměřenosti řešení technického 

návrhu. Tyto podpůrné důkazy musí odkazovat na 

všechny příslušné dokumenty, které byly použity, 

zejména pokud příslušné harmonizované normy nebyly 

použity nebo nebyly použity v plném rozsahu. Podpůrné 

důkazy v případě potřeby zahrnují výsledky zkoušek, 

které jsou v souladu s jinými příslušnými technickými 

3 Principle Procedures for Product 
Certification 

3.1 The Certification Body for Certification of Products  

performs certification according to the international 

standard ČSN EN ISO / IEC 17067: 2014, par. 5.3, 

Scheme 1a: 

 

In this scheme, one or more samples of the product are 

subjected to the determination activities. A certificate of 

conformity or other statement of conformity (e.g. a letter) 

is issued for the product type, the characteristics of which 

are detailed in the certificate or a document referred 

to in the certificate.  

Subsequent production items are not covered by the 

certification body’s attestation of conformity. 

The samples are representative of subsequent production 

items which could be referred to by the manufacturer as 

being manufactured in accordance with the certified type. 

The certification body may grant to the manufacturer 

the right to use the type certificate or other statement 

of conformity (e.g. letter) as a basis for the manufacturer 

to declare that subsequent production items 

conform to the specified requirements. 

3.2 The notified body carries out an assessment of the 

equipment according to Directive 2014/53/EU, Annex III 

(NV 426/206 Coll., Annex 3) -  

- EU type examination: 

EU-type examination is the part of a conformity 

assessment procedure in which a notified body examines 

the technical design of the radio equipment and verifies 

and attests that the technical design of the radio 

equipment meets the essential requirements set out in 

Article 3. 

EU-type examination shall be carried out by assessment 

of the adequacy of the technical design of the radio 

equipment through examination of the technical 

documentation and supporting evidence referred to in 

point 3, without examination of a specimen (design type). 

 The manufacturer shall lodge an application for EU-type 

examination with a single notified body of his choice. The 

application shall include:  

(a) the name and address of the manufacturer and, if the 

application is lodged by the authorised representative, 

his name and address as well;  

(b) a written declaration that the same application has 

not been lodged with any other notified body;  

(c) the technical documentation shall make it possible to 

assess the radio equipment's conformity with the 

applicable requirements of this Directive and shall 

include an adequate analysis and assessment of the 

risk(s). The technical documentation shall specify the 

applicable requirements and cover, as far as relevant for 

the assessment, the design, manufacture and operation of 

the radio equipment. The technical documentation shall 

contain, wherever applicable, the elements set out in 

Annex V;  
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specifikacemi, které provedla vhodná laboratoř výrobce 

nebo jiná zkušební laboratoř jeho jménem a na jeho 

odpovědnost. 

Oznámený subjekt přezkoumá technickou dokumentaci a 

podpůrné důkazy s cílem posoudit přiměřenost 

technického návrhu rádiového zařízení.  

Pokud typ splňuje požadavky této směrnice, které se na 

dané rádiové zařízení vztahují, oznámený subjekt vydá 

výrobci certifikát EU. Pokud daný typ nesplňuje 

příslušné požadavky této směrnice, oznámený subjekt 

odmítne vydat certifikát EU přezkoušení typu a uvědomí 

o tom žadatele, přičemž odmítnutí podrobně odůvodní. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nad rámec akreditace provádí ověřování vybraných 

vlastností výrobků. 

3.3  Osvědčení určitých parametrů: tento postup se 

použije na objednávku zákazníka, který požaduje pouze 

osvědčení určitých vlastností předloženého vzorku 

výrobku podle jím specifikovaných norem nebo 

normativních dokumentů. Tento postup je vykonáván 

mimo rámec akreditovaného COV; osvědčení vydává 

ČMI, a to bez odkazu na akreditovaný COV. 

Rozhodnutí o udělení certifikátu podle bodu 3.1 

podepisuje vedoucí COV nebo jeho zástupce, podle 

bodu 3.2 GŘ ČMI nebo jeho zástupce. Rozhodnutí o 

udělení osvědčení podle bodu 3.3 vydává odd. 0120. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (d) the supporting evidence for the adequacy of the 

technical design solution. That supporting evidence shall 

mention any documents that have been used, in particular 

where the relevant harmonised standards have not been 

applied or have not been fully applied. The supporting 

evidence shall include, where necessary, the results of 

tests carried out in accordance with other relevant 

technical specifications by the appropriate laboratory of 

the manufacturer, or by another testing laboratory on his 

behalf and under his responsibility. 4. The notified body 

shall examine the technical documentation and 

supporting evidence to assess the adequacy of the 

technical design of the radio equipment. 

The notified body shall examine the technical 

documentation and supporting evidence to assess the 

adequacy of the technical design of the radio equipment. 

Where the type meets the requirements of this Directive 

that apply to the radio equipment concerned, the notified 

body shall issue an EU-type examination certificate to 

the manufacturer. Where the type does not satisfy the 

applicable requirements of this Directive, the notified 

body shall refuse to issue an EU-type examination 

certificate and shall inform the applicant accordingly, 

giving detailed reasons for its refusal. 

  

Beyond the framework of accreditation there is a 

verification of selected features of products performed. 

3.3 Certification of certain parameters: This procedure 

will be used on request of a customer who requires only 

to certify some features of a submitted product sample 

under standards or normative documents specified by 

him. This procedure is performed outside the framework 

of the accredited COV; the certificate is issued by CMI, 

namely without reference to the accredited COV. 

 Decision on granting a certificate under 

paragraph 3.1 is issued and signed by COV Manager or 

his Deputy, paragraph 3.2 CEO ČMI or his Deputy. The 

decision on granting a certificate under paragraph 3. is 

issued by Dept. 0120. 
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4 Podmínky pro udělování, udržování, 
rozšiřování, pozastavování platnosti a 
odnímání certifikátu. 

Žádá-li zákazník o udělení, změnu rozsahu, pozastavení 

příp. odejmutí (zrušení) certifikátu, provede COV 

posouzení důvodů takové žádosti a rozhodne, zda ji  

vyhoví. Pokud se COV rozhodne žádosti nevyhovět, sdělí 

písemně toto rozhodnutí žadateli s uvedením důvodů. 

Pokud se COV rozhodne žádosti vyhovět, stanoví způsob 

hodnocení výrobku pro tento účel a sdělí toto písemně 

žadateli. 

Udělení, udržování a rozšiřování certifikátu je vázáno na 

splnění následujících podmínek: 

Podmínky pro udělení certifikátu 

 žadatel doloží žádost o certifikaci všemi 

nezbytnými dokumenty, 

 žadatel prokáže, že výrobek splňuje požadavky 

daných normativních dokumentů, 

 žadatel má splněny všechny finanční závazky 

vzhledem k COV. 

 

Opakované hodnocení výrobku 

Opakované hodnocení certifikovaného výrobku se 

provádí v případech, když dojde 

a) k takovým změnám výrobku, které významně 

ovlivňují jeho posuzované vlastnosti; 

b) ke změnám norem či jiných dokumentů, se 

kterými je certifikátem deklarován soulad; 

c) k významným změnám ve vlastnictví, struktuře 

nebo vedení dodavatele certifikovaného výrobku 

(včetně např. změny místa výroby apod.); 

d) k jakýmkoliv jiným vlivům, které by mohly 

způsobit, že certifikovaný výrobek již nemusí 

vyhovovat požadavkům certifikačního systému. 

Výše uvedené změny je výrobce povinen písemně 

ohlásit COV nejpozději do 1 měsíce od okamžiku 

nabytí jejich platnosti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4   Conditions for granting, maintaining, 
expanding, suspending the validity and for 
revocation of a certificate. 

If a customer applies for granting, modification of scope, 

suspension or revocation (cancellation) of a certificate 

the COV will evaluate the reasons for such an 

application and decide whether it can satisfy it. Should 

the COV decide not to satisfy it, it will communicate this 

decision to the applicant in writing, giving reasons for 

that. Should the COV decide to satisfy the application, it 

will set the manner of product evaluation for this purpose 

and communicate this to the applicant in writing. 

Granting, maintaining and expanding the certificate is 

conditioned by fulfilling the following conditions: 

Conditions for granting the certificate 

 applicant attaches all necessary documents to the 

application for certification, 

 applicant demonstrates that the product meets the 

requirements of normative documents concerned, 

 applicant has settled all financial liabilities towards 

COV. 

 

Repeated evaluation of a certified product 

Repeated evaluation of a certified products performed in 

cases if there have been 

 a) such modification of a product taking place that 

 have significant impact on its evaluated features; 

b) changes in standards or documents taking place 

with the certificate declares compliance; 

c)  significant changes taking place in the 

ovnership, structure of supplier of a certified 

product (including e.g. change in the 

production site location, etc.); 

d) any other influences taking place that could 

cause that the certified product fails to meet the 

requirements of certification system; 

The changes mentioned above the manufacturer are 

obliged to report to COV in writing not later than within 

1 month as of the moment when they effectively become 

valid. 
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Podmínky pro rozšíření (resp. omezení) rozsahu 

certifikátu 

Rozšíření rozsahu certifikátu je provedeno na základě 

písemné žádosti držitele, jestliže: 

 držitel prokáže, že výrobek splňuje požadavky 

daných normativních dokumentů i z hlediska 

daného rozsahu rozšíření, 

 držitel uhradí poplatek COV za práce s rozšířením 

certifikátu spojené. 

Omezení rozsahu certifikátu COV provede na základě 

písemné žádosti držitele nebo v případě zjištění, že držitel 

není schopen u výrobku dodržovat plnění všech 

požadavků daných normativními dokumenty. 

 

Podmínky pro pozastavení platnosti certifikátu 

Pozastavení platnosti certifikátu provede COV v případě, 

že nejsou dodržována všechna kritéria zajišťující, že 

výrobek splňuje požadavky daných normativních 

dokumentů, a to na základě písemného sdělení držitele 

nebo v případě zjištění takového stavu  nebo držitel 

neužívá certifikát řádným způsobem. 

Obnovení platnosti certifikátu provede COV v případě, 

že: 

 držitel prokáže úplné plnění všech kritérií 

zajišťujících, že výrobek splňuje požadavky 

daných normativních dokumentů, 

 držitel uhradí poplatek COV za práce s ověřením 

splnění požadavků. 

 

Podmínky pro odejmutí certifikátu 

Odejmutí certifikátu provede COV v případě, že: 

 držitel o odejmutí požádá, 

 držitel nedodržuje kritéria zajišťující, že výrobek 

splňuje požadavky daných normativních 

dokumentů a neodstraní zjištěné nedostatky, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conditions for expansion (or limitation) of the scope of 

certificate 

Expansion of certificate's scope is carried out based on 

applicant's application in writing if: 

 the holder can demonstrate that the product meets 

the requirements specified by normative documents 

also from the point of view of the scope expansion 

concerned, 

 the holder paid up the COV charge for the work 

associated with the expansion of certificate. 

The COV will limit the scope of certificate on the basis of 

the applicant's written application or if it is ascertained 

(that the holder is not able to meet all requirements for 

the product specified by normative documents.  

 

Conditions for suspension of the validity of certificate 

COV will suspend the validity of a certificate in that case 

if none of the criteria ensuring the product's compliance 

with the requirements specified by normative documents 

is complied with, namely on the basis of a written 

communication by the holder or in case that such status 

is ascertained  or if the holder uses the certificate unduly. 

The COV will renew the validity of a certificate in case 

that the holder: 

 demonstrates full compliance with all criteria 

ensuring that the product meets the requirements 

specified by normative documents, 

 holder pays the COV charge for the work 

associated with the verification of compliance with 

requirements. 

 

Conditions for revocation of a certificate 

The COV will revoke the certificate in case that the 

holder:  

 applies for revocation, 

 fails to meet the criteria ensuring that the product 

meets the requirements specified by normative 

documents and he fails to remove the irregularities, 
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5 Práva a povinnosti držitele certifikátu 
(žadatele)  

Držitel certifikátu (žadatel) má právo: 

- využívat certifikátu v reklamních, propagačních či 

jiných komerčních materiálech a dokumentech, ale 

pouze pro výrobek nebo typ výrobku, který je 

identifikován v certifikátu, 

- požádat COV o prodloužení doby platnosti vydaného 

certifikátu, 

- podat odvolání proti rozhodnutí COV, a to písemně u 

vedoucího COV, 

- nesouhlasit s navrženým subdodavatelem. 

Držitel certifikátu je povinen: 

- certifikát používat pouze pro výrobek, který byl 

předmětem certifikace a je identifikován 

v certifikátu, 

- nepoužívat certifikát pro výrobky, u nichž byly bez 

souhlasu COV provedeny změny ovlivňující jejich 

shodu s technickými předpisy či jinými dokumenty 

uvedenými ve certifikátu,  

- na žádost certifikačního orgánu doložit vedení 

záznamů o stížnostech zákazníků a opatřeních 

vedoucích k nápravě, 

- odvolávat se pouze na ten rozsah certifikace, který je 

vyznačen na certifikátu, 

- po ukončení platnosti, odejmutí či zrušení certifikátu 

přestat využívat všech výhod z něho plynoucích,  

- při pozastavení platnosti certifikátu přestat využívat 

všech výhod z něho plynoucích do doby obnovení 

jeho platnosti.  

Držiteli certifikátu je zakázáno jakýmkoliv způsobem 

zasahovat do certifikátu a upravovat (měnit, přepisovat, 

doplňovat apod.) údaje v něm uvedené. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Rights and duties of a certificate 
holder (applicant) 

Certificate holder (applicant) has the right to: 

- use the certificate in advertising, promotional or 

other commercial materials and documents but only 

for the product or type of product identified in the 

certificate, 

- request COV to extend the validity period of the 

certificate issued, 

- submit an appeal against COV's decision, namely in 

writing, to the COV Manager, 

- refuse to accept the suggested subcontractor. 

 

Certificate holder has the duty: 

- to use the certificate only for a product that has been 

subjected to certification and is identified in the 

certificate, 

- not to use the certificate for products modified 

without COV's consent effecting their compliance 

with technical regulations or other documents 

specified in the certificate, 

- during the type certificate's validity period, to submit 

records on complaints of customers and measures 

leading to remedy, 

- to make references only to that scope of certification 

that is indicated in the certificate, 

- after the expiration, revocation or cancellation of 

certificate, to cease to use any benefits arising from 

it, 

- in case of suspension of the certificate's validity, to 

cease to make use of any benefits arising from it until 

its validity is renewed.  

Certificate holder is prohibited, in any manner, to 

interfere with the certificate and alter (change, rewrite, 

supplement, etc.) data indicated in it. 
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6 Odvolání, stížnosti, reklamace 

COV je povinen řešit odvolání, stížnosti a reklamace, 

které může uplatnit (předložit) žadatel nebo jiná strana 

(dále jen „žadatel“), jakýmkoliv způsobem 

zainteresovaná na certifikaci, vůči rozhodnutím vydaným 

tímto COV k výsledkům nebo průběhu certifikace nebo 

dozoru. Odvolání a stížnosti se podávají výhradně 

písemnou formou, odvolání potom do 15 dnů od obdržení 

předmětného rozhodnutí. Odvolání nemá odkladný 

účinek vůči platnosti vydaného rozhodnutí. Reklamace 

může být podána písemně nebo ústně. 

Odvolání a stížnosti se podávají k ČMI, reklamace k 

orgánu, který certifikaci provedl (nebo provádí), tzn. 

COV, prostřednictvím odd. 0120; odvolání či stížnost 

musí obsahovat konkrétní věcné sdělení, co je předmětem 

(zda rozhodnutí jako celek nebo jen jeho část apod.). 

Zástupce vedoucího COV vede o stížnostech, odvoláních 

a reklamacích záznamy v Knize odvolání, stížností a 

reklamací tak, aby bylo možné jednoznačně 

rekonstruovat postup a výsledky procesu jejich řešení. 

Informaci vždy předává na útvar právní a kontrolní 

(0113). Pokud ČMI odvolání nevyhoví, postoupí 

doplněný spisový materiál v zákonné lhůtě odvolacímu 

orgánu, tj. ÚNMZ. Odvolání je možné podat teprve poté, 

co bylo rozhodnutí vydáno a je třeba je podat ve lhůtě 15 

dnů ode dne oznámení rozhodnutí. 

Detailní postup při řešení odvolání, stížností a reklamací 

je uveden v dokumentu ČMI 011-ZS-C004, podrobnější 

informace lze dohledat také na webových stránkách ČMI 

www.cmi.cz (sekce „Potřebuji si vyřídit). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Appeals, complaints, claims 

COV is obliged to attend to appeals, complaints and 

claims that an applicant or any other party (hereinafter 

"Applicant" only) involved in the certification in any 

manner may exercise (submit) against the decision issued 

by COV that relates to the results or course of the 

certification process or supervision. Appeals and 

complaints are to be submitted exclusively in writing, 

while the appeals within 15 days as of the date of receipt 

of the decision concerned. The appeal has no suspensive 

effect on the validity of decision issued. Claim shall be 

submitted in written or oral form.  

Appeals and complaints are to be submitted to ČMI, 

claims to the body that performed (or performs) the 

certification, i.e. COV CMI, by ways of department 0120; 

an appeal and complaint must contain specific factual 

communication on what is the subject of it (whether the 

decision as whole or only a part of it, etc.). Deputy 

Manager COV CMI keeps records on complaints and 

appeals in the Book of Appeals, Complaints and Disputes 

so that to enable unambiguous reconstruction of the 

procedure and results of the process for their solution. 

This information has to be presented to Legal and control 

unit (0113) If CMI does not oblige the Appeal or 

Compliant then appeal or compliant is advanced to 

COSMT (CZECH OFFICE FOR STANDARDS, 

METROLOGY AND TESTING). Appeals and complaints 

are to be submitted exclusively in writing, while the 

appeals within 15 days as of the date of receipt of the 

decision concerned. 

Additional information are mentioned in 011-ZS-C004 

document or on www.cmi.cz (section “Problem 

solutions”). 
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