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Žadatel  
 

 IČ:  
 (název) :  DIČ:  
           výrobce        dovozce      zplnomocněný zástupce  E-mail:  
 Ulice:   PSČ:  
 Obec:   Telefon:  
 Stát:   Fax:  

 Bankovní spojení:   Číslo účtu:  

 Ředitel organizace (jméno):  

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

Název výrobce : 
 (jen u dovozce a 
 zplnomoc. zástupce) 

  
Telefon:  
E-mail:  

 Sídlo (adresa včetně země):  
 

Bližší určení předmětu posouzení (výrobek – název, typ, určené použití, technická specifikace): 

 

        Kusová výroba - počet kusů:                                 Opakovaná výroba nebo dovoz 

Má výrobce certifikovaný systém kvality? 
         ne                        ano a)  – certifikát č.:  
Byl výrobek zkoušen? 
         ne                        ano a)  – protokol č.:  

Přiložená dokumentace – musí charakterizovat výrobek z hledisek důležitosti pro činnost, která je 
požadována (např. výpočty, výkresy, použití, certifikáty, zkušební protokoly, aj.). 

Bližší upřesnění požadované činnosti nutno zaškrtnout na druhé straně této žádosti 
 

Žadatel objednává vystavit dokumenty v jazyce: 
         českém               anglickém                německém                 ruském 
 

Prohlášení: Žadatel se zavazuje, že vyhoví požadavkům z procesů posuzování shody a po uzavření smlouvy 
umožní zástupcům OS/NB přístup do všech míst souvisejících s posuzováním i bez předběžného ohlášení.  
Poskytne všechny požadované informace a důkazy, o které OS/NB požádá. 
Žadatel dále prohlašuje, že nepodal a do skončení prací na zakázce nepodá žádost o stejnou činnost u jiného 
subjektu, a že údaje uvedené v této žádosti a přiložené dokumentaci jsou úplné a správné. 

 

  

Místo a datum vystavení žádosti  Razítko žadatele  
a podpis odpovědného zástupce žadatele 
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Posuzování výrobku podle nařízení vlády č. 219/2016 Sb.b) a směrnice 2014/68/EU 
a další služby při posuzování shody tlakových zařízení 

 

  Žadatel objednává u oznámeného subjektu (Notified Body) následující činnosti c) : 
 
  A2 interní řízení výroby s kontrolami TZ pod dohledem OS/NB v náhodně zvolených  
  intervalech 
   – podle bodu 2, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  B EU přezkoušení typu – část 3.1 
   – podle bodu 3, část 3.1, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  B ES přezkoušení konstrukčního typu – část 3.2 
   – podle bodu 3, část 3.2, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  C2 shoda s typem založená na interním řízení výroby s kontrolami TZ pod dohledem OS/NB  
  v náhodně zvolených intervalech 
   – podle bodu 4, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  D shoda s typem založená na zabezpečování kvality výrobního procesu 
   – podle bodu 5, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  D1 zabezpečování kvality výrobního procesu  
   – podle bodu 6, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  E shoda s typem založená na zabezpečování kvality TZ  
   – podle bodu 7, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  E1 zabezpečování kvality výstupní kontroly a zkoušek TZ  
   – podle bodu 8, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  F shoda s typem založená na ověřování TZ 
   – podle bodu 9, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  G shoda založená na ověřování každého jednotlivého výrobku  
   – podle bodu 9, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  H shoda založená na úplném zabezpečování kvality 
   – podle bodu 10, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  H1 shoda založená na úplném zabezpečování kvality s přezkoumáním návrhu  
   – podle bodu 11, přílohy III., směrnice 2014/68/EU 
 

  jiné d):  
  
  
 
 

Legenda : a) kopii dokumentů přiložte                                              b) dále v textu jen NV219 
c) požadované činnosti zaškrtněte             d) požadované činnosti vyspecifikujte 
 

Vyplňuje OS/NB Zakázka č.  

Přezkoumal / schválil :  Dne :  

 

Adresa: Telefon: 511 188 901, 902, 903 … IČ: Bankovní spojení:   ČS, a.s. Brno 
TESYDO, s.r.o. 
Mariánské nám. 1 
617 00  BRNO 

Fax: 511 188 910 26962969 č. účtu:   000000 – 2052325359/0800 
e - mail: info@tesydo.cz DIČ: Registrace u Krajského soudu v Brně 
Internet: www.tesydo.cz CZ 26962969 v oddílu C, vložce č. 48253 
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