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Název 

organizace: 
 

IČ:  

DIČ:  

Ulice, č. p.:  Telefon:  

PSČ:  Fax:  

Město:   E-mail:  

Bankovní spojení:  Číslo účtu:  

Ředitel organizace:  

Pověřený odpovědný pracovník k jednání (jméno, funkce, kontakty): 

 

Představitel managementu (jméno, funkce, kontakty): 

 

Bližší určení předmětu certifikace SM (zaměření organizace, služby, výroba): 

 

CZ-NACE (klasifikace ekonomických činností – viz www.czso.cz): 

 

Počet zaměstnanců (včetně osob, které jsou ve smluvním vztahu i občasně): 

Norma, která je uplatňována:  

 ČSN EN ISO 9001:2016 QMS 

 ČSN EN ISO 14001:2016 EMS 

 ČSN ISO 45001:2018 SMS 

 ČSN OHSAS 18001:2008   SMS 

 

Prohlášení:  

Organizace se zavazuje, že vyhoví požadavkům na certifikaci a souhlasí s Postupem pro certifikaci, 

Všeobecnými podmínkami pro certifikaci a Obchodními podmínkami společnosti TESYDO, s.r.o., se kterými 

se seznámila na stránkách www.tesydo.cz (na požádání zašleme v tištěné podobě), a že po uzavření smlouvy 

umožní zástupcům certifikačního orgánu TESYDO-COSM přístup do všech míst souvisejících s předmětem 

certifikace a poskytne všechny požadované informace a písemné podklady. Žadatel prohlašuje, že údaje 

uvedené v této žádosti jsou úplné a správné. 

 

 

  

Místo a datum vystavení žádosti  Razítko žadatele a podpis odpovědného zástupce žadatele 

K žádosti o provedení prvotní certifikace musí být přiložen vyplněný Dotazník před certifikací (900-F09). 

http://www.czso.cz/
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Prostor pro ověření COSM   Vyplňuje certifikační orgán 

 
Stanovení času auditu pro QMS    

Počet provozoven včetně ústředí ve vztahu k QMS  

Počet auditovaných provozoven dle metodiky 900-F22  

Požadovaný počet auditodnů dle metodiky 900-F22 
1. stupeň 2. stupeň 

  

Korekční faktor dle metodiky 900-F22  

Stanovený počet auditodnů celkem/na místě   

 
Stanovení času auditu pro EMS    

Počet provozoven včetně ústředí ve vztahu k EMS  

Počet auditovaných provozoven dle metodiky 900-F22  

Požadovaný počet auditodnů dle metodiky 900-F22 
1. stupeň 2. stupeň 

  

Korekční faktor dle metodiky 900-F22  

Stanovený počet auditodnů celkem/na místě   

 
Stanovení času auditu pro SMS    

Počet provozoven včetně ústředí ve vztahu k SMS  

Počet auditovaných provozoven dle metodiky 900-F22  

Požadovaný počet auditodnů dle metodiky 900-F22 
1. stupeň 2. stupeň 

  

Korekční faktor dle metodiky 900-F22  

Stanovený počet auditodnů celkem/na místě   

 
Stanovení času integrovaného auditu    

Úroveň integrace relevantních systémů (%)  

Úroveň kvalifikace auditorů dle relevantních norem (%)  

∑ auditodnů požadovaných pro relevantní systémy 
1. stupeň 2. stupeň 

  

Korekční faktor dle metodiky 900-F22  

Stanovený počet auditodnů celkem/na místě   

 
Vyjádření oprávněné osoby ke stanovení počtu auditodnů a k ověření shody CZ-NACE kódů COSM 

a auditované organizace: 

 

Dne:  Ověřil a schválil:  
 


