
 

 

 

Prohlášení k zajištění povinností  

certifikačního orgánu pro certifikaci produktů č. 3170 

TÜV NORD Czech, s. r. o.  (COV) 
 

 
Vedení TÜV NORD Czech, s.r.o. a vedení COV TÜV NORD Czech, s.r.o. prohlašuje: 

1. COV a jeho pověření pracovníci provádějí všechny činnosti s vysokou odborností, 
technickou kompetencí s nestranností a s nezávislostí na žádném způsobu ovlivnění 
(zejména finančním) a s nezávislostí na hodnocení nebo výsledcích prověřování. 

2. COV disponuje zdroji, které jsou nutné k náležitému splnění a provedení prací, 
spojených s technickými a administrativními úkoly. 

3. K těmto pracím pověření pracovníci vlastní: 

 dobré technické a odborné vzdělání, 

 dostačující znalosti předpisů pro prováděné činnosti a dostačující praktické 
zkušenosti v oboru, 

 náležitou schopnost k vyhotovení certifikátů, zpráv a dokumentů, ve kterých jsou 
prováděné činnosti popsány. 

4. Nezávislost pověřených pracovníků k  činnostem je zaručena. Výše mzdy tohoto 
personálu se neřídí ani počtem provedených posuzování, ani jejich výsledky. 

5. Společnost TÜV NORD Czech, s.r.o. uzavřela pojištění odpovědnosti za škodu 
a stále jej udržuje. 

6. Pracovníci COV jsou ve vztahu s obchodním tajemstvím vázáni mlčenlivostí na vše, 

s čím se při provádění svých činností seznámí. 

7. COV je součástí společnosti TÜV NORD Czech, s.r.o. jehož vrcholovým vedením je  
jednatel společnosti. Je stanoven vedoucí COV, který je pověřen zastupováním COV 
navenek, pokud nestanovuje Podpisový řád společnosti jinak. Politikou vrcholového 
vedení společnosti je trvalé a kontinuální udržování nezávislosti. Naplňování této 
politiky je zabezpečováno důsledným a neustálým uplatňováním následujících 
opatření: 

 pokud se změní současný vlastnický vztah bude o tom vrcholové vedení 
neprodleně informovat akreditační orgán, 

 členové vrcholového vedení společnosti a pracovníci COV nejsou spojeni se 
stranou, která se přímo účastní navrhování, výroby, dodávání, montáže, nákupu, 
držby, používání nebo údržby předmětů posuzování a to buď vazbami 
vlastnickými nebo členstvím v jejich statutárních nebo výkonných orgánech, 

 jednatel, dozorčí rada a jakékoliv orgány mateřské společnosti v žádném případě 
nemají možnost ovlivnit výstupy z procesu certifikace, 

 nejsou uzavírány smluvní vztahy a jakékoliv neformální dohody (kromě smluv 
týkající se výkonu posuzování a certifikace), které by mohly ovlivnit výsledky 
certifikace. 

 
Praha, 01. 07. 2015 
  
 
              Ing. Jan Weinfurt, v. r.                                   Ing. Daniel Jarchovský, v. r. 
 

Jednatel TÜV NORD Czech, s.r.o. 
  

Vedoucí COV TÜV NORD Czech, s.r.o. 
 

 


