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Věc: Potvrzení o prodloužení platnosti certifikátu ev. č. 10.671.267, revize č. 1 a 10.671.277, 
revize č. 1 
 
Vážený zákazníku, 
 
na základě Vaší žádosti o změnu termínu recertifikačního auditu z důvodu potíží způsobených 
pandemií COVID-19 Certifikační orgán systémů managementu (COSM) TÜV SÜD Czech rozhodl 
prodloužit platnost Vašeho certifikátu ev. č. 10.671.267, revize č. 1 a 10.671.277, revize č. 1 
o maximálně 6 měsíců, tj. nejdéle do 26.12.2020. 
 
Audit musí být proveden, a to včetně všech recertifikačních činností a rozhodnutí COSM o vydání 
certifikátu, nejpozději do 6 měsíců od data konce platnosti stávajícího certifikátu. Doporučujeme 
neprodleně si dojednat detaily dalšího postupu s vedoucím auditu. 
 
Pokud audit nebude proveden dle výše uvedeného postupu včas, platnost certifikátu bude ukončena. 
V takovém případě již nebudete oprávněni se jakýmkoli způsobem odkazovat na platnou certifikaci 
(používání certifikační značky, prohlášení o certifikaci na webových stránkách, firemních dokumentech 
apod.). V případě, že budete mít zájem v certifikaci dále pokračovat i přes nestihnutí auditu do výše 
uvedeného data, bude proveden certifikační audit. 
 
V případě dotazů nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese certification@tuv-sud.cz nebo 
certifikacniorgan@tuv-sud.cz.  
 
Těšíme se na další spolupráci. 
 
S pozdravem, 
 
 
 
Pavla Nerandžičová 

vedoucí útvaru certifikací, 

zástupce vedoucího COSM 
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