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Vyše uvedená organizace prokázala, že je ve smyslu p edpisu ČOVatZ způsobitá provádět pro
Českédráhy, a.s. a jejich dce iné společnosti nížeuvedené činnosti, spadající do obtasti
Bezpečnostně relevantních aspektil, stanovenych p edpisem ČOV6/1 ve znění pozdějších p edpisťl:

V

roba kompozitních dílti železničníchkolejov ch vozide! metodou ručnílaminace a technologií RTM
(laminátové ěelní moduly kabiny s p íslušenstvímpro železničníkolejová vozidla ady 8í4l9í4,vnit ní
obložení apod.).

a)
b)

c)

d)

za těchto podmínek:
i shora uvedené činnosti musí PÝt dodžována ustanovení platn ch

p edpisri Skupiny ČO, prisluSn ch norem a
vyhlášek, ustanovení Vyhlášky SUJB č. 26312016 Sb. ve zněni pozdějších p edpisri, použita platná a schválená

p

technická dokumentace a využivány kooperace, uvedené v P iloze tohoto Osvědčení,
kooperace musí b t prováděny pouze s organizacemi, vyhovujícímipedpisu ČOVatZ ve znění pozdějších p edpisri,
Odbor kolejorrr ch vozidel OŘ ČO, a.s. si vyhrazuje právc provedení kontrolního Zákaznického systémového auditu a
p ípadnénásledné omezení rozsahu činnosti nebo zrušení tohoto Osvědčení,
p i shora uvedené činnosti nesmí dodavatel porušit práva k duševnímu vlastnictví ve smyslu Zákona č. 12112000 Sb.,
č. 1411993 Sb,, 207l2OO0 Sb., 52711990 Sb., 47811992 Sb, a souvisejících p edpisri. Prově ování práv k duševnímu
vlastn ctví ne n í so u části Zákaznického systé mového a u d itu,
v p ípadě nutnosti defektoskopické kontroly dílrj železničníchkolejov, ch vozidel nebo jejich podsestav musí blit tato
činnost prováděna pouze v kooperaci s oprávněnou organizací ve smyslu platn ch p edpistj,
p i shora uvedené činnosti nesmí organizace využivat sva ování, a to ani v kooperaci,
zákaznickíl produktov audit se provádí dle p edpisu ČO V Olt ve znění pozdějších p edpisri.
i

e)
f)

9)

Platnost Osvědčeníje stanovena do: 30. 04. 2020

za odbor kole

vozidel

