INSTITUT PRO TESTOVÁNÍ A CERTIFIKACI, a.s.
ITC Divize CSI - Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16, 102 21 Praha 10, Česká republika
Subjekt pro technické posuzování (TAB)

Application for a European Technical Assessment (ETA)
referred to in Article 26 of the Regulation (EU) No. 305/2011 1
Žádost o Evropské technické posouzení (ETA)
podle článku 26 Nařízení (EU) č. 305/20111
1.

The application is made to: (name and address of the Technical Assessment Body (TAB) to whom this
application is made)

Tato žádost se podává u: (název a adresa subjektu pro technické posuzování, u kterého se tato žádost podává)
ITC Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16, 102 21 Praha10, Česká republika
2.

Applicant: (name and address of the manufacturer or his authorised representative established in the EU, EFTA or
EEA2; in the latter case, the application has to be accompanied by the authorisation given by the manufacturer.)
Žadatel: (název a adresa výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce usazeného v EU, EFTA or EEA2; v případě
zástupce musí být k žádosti přiložena plná moc udělená výrobcem.)

3.

ETA holder (if different from the applicant):
Držitel ETA (pokud se liší od žadatele):

4. Type of the construction product:
Typ stavebního výrobku:

5. Trade name(s) of the product, as will be given in the European Technical Assessment:
Obchodní název (názvy) výrobku (výrobků), jak budou uvedeny v evropském technickém
posouzení:

6. Description of the construction product, its intended use(s) and its essential
characteristics/performances to be declared:
Popis stavebního výrobku, jeho zamýšlené (zamýšlená) použití a jeho základní
charakteristiky/vlastnosti, které budou deklarovány:

1

Regulation (EU) No 305/2011 of 9 March 2011 laying down harmonised conditions for the marketing of construction
products and repealing Council Directive 89/106/EEC / Nařízení (EU) č. 305/2011 ze dne 9.3.2011, kterým se stanoví
harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje směrnice Rady 89/106/EHS
2
European Union, European Free Trade Association, European Economic Area / Evropská unie, Evropské sdružení
volného obchodu, Evropský hospodářský prostor
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Please indicate*:
Prosím zaškrtněte*:
☒

The product is not covered by a harmonized standard
Na výrobek se nevztahuje žádná harmonizovaná norma

The product is not fully covered by the harmonized standard EN …. .
Justification based on the conditions given in Art. 19 (1) of the Regulation (EU) No.
305/2011: ………………………………
☐
Na výrobek se plně nevztahuje harmonizovaná norma EN …. .
Upřesnění podmínek ve vztahu k článku 19 (1) nařízení (EU) č. 305/2011:
………………………………
The product is covered by ETAG …. (used as an EAD according to Art. 66 (3) of the
Regulation (EU) No. 305/2011)
☐
Na výrobek se vztahuje ETAG …. (použitý jako EAD dle článku 66 (3) nařízení (EU)
č. 305/2011)
☐

The product is covered by EAD ….
Na výrobek se vztahuje EAD ....

The product is not fully covered by ETAG …. (used as an EAD according to Art. 66 (3)
of the Regulation (EU) No. 305/2011) or EAD ….
Justification: …………………………………….
☐
Na výrobek se plně nevztahuje ETAG …. (použitý jako EAD dle článku 66 (3) nařízení
(EU) č. 305/2011) nebo EAD ….
Upřesnění: …………………………………….
7. Manufacturing plant(s), where the construction product is to be produced:
Výrobna (výrobny), kde se výrobek vyrábí:

8. Declaration of the applicant:
Prohlášení žadatele:
Herewith I declare
Tímto prohlašuji:
☐ * – that I have not made any request for a European Technical Assessment for the
construction product referred to in items 4 and 5 to any other TAB
že jsem nepodal žádost o evropské technické posouzení pro tento stavební výrobek
uvedený v bodech 4 a 5 u jiného subjektu pro technické posuzování
☐ * – that I have made a request for a European Technical Assessment for the construction
product referred to in items 4 and 5 to
že jsem podal žádost o evropské technické posouzení pro tento stavební výrobek uvedený
v bodech 4 a 5 u: (Name of the other TAB) / (název subjektu pro technické posuzování)
ITC Divize CSI – Centrum stavebního inženýrství
Pražská 16, 102 21 Prague 10, Czech Republic
That request was rejected/withdrawn, because
Tato žádost byla odmítnuta/stažena, protože
………………………………………………
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− that I agree to EOTA and designated TABs and the European Commission being informed
about the application
že souhlasím, aby o této žádosti byla informována EOTA, určené subjekty pro technické
posuzování a Evropská komise
− that I will bear the full costs arising from the assessment procedure in accordance with the
national rules of the TAB referred to in item 1
že plně uhradím v souladu s národními předpisy náklady subjektu pro technické posuzování
uvedeného v bodě 1 související s procesem posouzení
− that I will support the assessment procedure as required and agreed in a subsequent contract
že poskytnu součinnost potřebnou pro postup posouzení, jak bude následně určeno smlouvou
− that I will ensure that the manufacturing places can be visited by the TAB or its representative
during working hours in view of the issuing of the ETA
že zajistím, aby v rámci vydání ETA mohlo být místo výroby kdykoliv během pracovní doby
navštíveno subjektem pro technické posuzování nebo jeho zástupcem

.......................................................
(Place and date) / (Místo a datum)

........................................................

(Authorised signature) / (Podpis oprávněné osoby)

*) Please tick the appropriate box
*) Prosím zaškrtněte příslušné pole

Enclosure: Authorisation (in case of application made by an authorised representative of the
manufacturer)
Příloha: Plná moc (v případě, že žádost podává zplnomocněný zástupce)
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