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1. Všeobecné informácie o CCC certifikácii  

1.1. CCC certifikácia 

China Compulsory Certificate (tiež známy ako CCC alebo "3C" certifikát) bola založená v 
roku 2002 v súlade s požiadavkami právnych predpisov a smerníc Čínskej ľudovej 
republiky.  
 
Certifikát sa požaduje pri dovážaných, ale aj domácich produktoch. Do Číny môžu byť 
dovážané a predávané len produkty s CCC certifikáciou. Výrobcovia a dodávatelia, ktorí 
sa chystajú vstúpiť na čínsky trh,  potrebujú porozumieť požiadavkám CCC a samotnému 
procesu a musia pre svoje produkty zabezpečiť adekvátnu certifikáciu a označenie. 
 
 
1.2. CCC zákony a pokuty 

Pri výrobkoch s potrebou CCC certifikácie je nezákonné používať ich, predávať, 
obchodovať, importovať a distribuovať bez CCC certifikácie. Neoprávnené označenie 
CCC značkou je trestným činom. Páchatelia budú riadne stíhaní podľa čínskeho práva. 
 
 
1.3. Príslušné čínske orgány 

Značka CCC je spravovaná CNCA (Certification and Accreditation Administration) a 
AQSIQ (General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine). 
CCAP (China Certification Centre for Automotive Products) vykonáva certifikáciu pre 
dodávateľov automobilového priemyslu, zatiaľ čo China Certification Quality Center (CQC) 
spracováva CCC certifikáty všetkých druhov výrobkov.  
 
1.4. Nutnosť certifikácie 

Všetky výrobky uvedené v oficiálnom katalógu publikovanom spoločnosťami CNCA a 
AQSIQ vyžadujú certifikáciu. Okrem produktov uvedených v tomto katalógu spoločnosť 
CNCA a AQSIQ pravidelne dopĺňa katalóg o nové produkty, ktoré musia mať CCC 
certifikáciu.  
 
Od marca 2018 boli rôzne typy CCC značiek ( "S" „Safety“ pre bezpečnosť, "EMC 
„electromagnetic compatibility“ pre elektromagnetickú kompatibilitu", "S & E" pre 
„electromagnetic compatibility and safety“ pre elektromagnetickú kompatibilitu a 
bezpečnosť a "F" „fire protection“ pre požiarnu ochranu) nahradené jednotným CCC 
logom bez dodatočného písmena. 
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2. Certifikačný postup 

 
2.1. Úvod 

 
Ak Vaša spoločnosť obdrží CCC certifikát, môžete čerpať celý rad konkurenčných výhod: 
 

✓ Voľné využitie obrovského potenciálu čínskeho trhu a dovážanie produktov do Číny 
bez zdržania a problémov na colnici 

✓ Skrátenie času a nákladov na budúcu certifikáciu: po prvej úspešnej certifikácii 
budú nové produkty certifikované rýchlejšie a lacnejšie 

✓ Pohotové poskytnutie výrobkov certifikovaných CCC certifikáciou Vašim 
zákazníkom  
 

 
Ak sa rozhodnete pre China Certification ako svojho partnera pri procese CCC certifikácie, 
môžete čerpať nasledovné výhody: 
 

✓ Ceny all inclusive – oboznámenie s presnou cenovou kalkuláciou pri procese 
získavania CCC certifikácie  

✓ Skrátenie doby certifikácie 
✓ China Certification bude  zodpovedná za všetku komunikáciu a plánovanie s 

čínskymi úradmi 
✓ Budete sa môcť venovať svojim odborným záležitostiam a China Certification urobí 

za Vás všetko ostatné. 
 
 
 
Proces certifikácie prebieha v siedmich etapách, z ktorých najdôležitejšiou je testovanie 
výrobkov a audit spoločnosti. 
 
Nižšie uvedená schéma znázorňuje na časovej osi certifikačný proces a dobu trvania 
jednotlivých fáz. 
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Prehľad procesu: 
 

1. Príprava a žiadosť: Podanie žiadosti spolu so všetkými požadovanými dokladmi. 
 

2. Obdržanie továrenského kódu: Továrenský kód je súčasťou požiadavky na 
testovanie výrobkov. 

 
3. Testy produktu: CNAS- skúšobné laboratórium v Číne testuje vzorky výrobkov. 

 
4. Audit výrobného závodu: Certifikačná organizácia vyšle audítorov skontrolovať 

výrobný závod. Audity trvajú zvyčajne dva dni. 
 

5. Príprava CCC označenia: Po počiatočnej výrobnej kontrole sa pripraví príslušné 
CCC značenie podľa čínskych predpisov.  

 
6. Schválenie CCC certifikátu: Výsledky testov výrobkov a kontroly závodu sa 

preskúmajú. Ak je žiadosť úspešná, bude priradený CCC certifikát. V prípade, že 
žiadosť nie je úspešná, obdržíte podrobnú správu s vysvetlením zistených 
nedostatkov. Následne, po ich odstránení, môžete požiadať o opätovné testovanie 
a ďalšie kontroly. 

 
7. Označenie produktu: Po vydaní CCC certifikátu môžu byť výrobky označené logom 

CCC, ktoré potvrdzuje CCC certifikáciu produktu.  
 

8. Nadväzujúca certifikácia a audit: Po počiatočnom audite bude každých 12 
mesiacov prebiehať recertifikácia. Postup recertifikácie je veľmi podobný prvej 
certifikácii, s tým rozdielom, že povinný opakovaný audit trvá len jeden deň. Po 
kladnom zhodnotení výsledkov opakovanej kontroly v prípade zaistenia všetkých 
požiadaviek bude opätovne potvrdená platnosť certifikátu. Päť rokov po vydaní 
prvého CCC certifikátu, trvá refecertifikačný audit zvyčajne 2 dni, pričom sa 
vyžaduje aj opakované testovanie produktu v Číne.   
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2.2. Test produktu 

Testovanie produktov prebieha v akreditovanom laboratóriu v Číne a zvyčajne trvá 2-8 
týždňov v závislosti od produktu. Počas certifikácie, jeden test produktu musí byť 
vykonaný v súlade s čínskymi GB štandardmi (GB znamená Guobiao, v angličtine, 
"National Standard"). 
 
Čínske štandardy do veľkej miery zodpovedajú európskej norme ECE a ďalším 
medzinárodným normám, avšak pre účely CCC certifikácie čínske úrady uznávajú len 
testy vykonané  v čínskych skúšobných laboratóriách. 
 
Skúšobné laboratórium v Číne bude priradené žiadateľovi od certifikačnej orgánu, pričom 
je však možné, aby si zákazník sám určil preferované laboratórium v Číne. Všetky správy 
z testovania sú vydávané v čínštine. 
 
 
2.3. Audit výrobného závodu 

Audit výrobného závodu trvá jeden až päť dní, spravidla však býva prevedený 2 
inšpektormi za 2 dni. Zvyčajne sa jeden audítor venuje kontrole dokladov, a druhý sa 
zameriava na riadenie kvality. Audítori pochádzajú vždy z dvoch rôznych oddelení, čím je 
zaistené precíznejšie prevedenie auditu. 
 
Účelom auditu je zabezpečiť, aby boli splnené čínske štandardy pre riadenie kvality a aby 
zákazník splnil všetky relevantné CCC predpisy. Audit končí vypracovaním check-listov, 
podobne ako pri výkone iných medzinárodných auditov manažmentu kvality.   
 
Audit sa vykonáva v súlade s týmito požiadavkami: 
 

• Manažment kvality musí splniť všetky požiadavky CNCA a tieto musia byť 
pravidelne aktualizované 

• Výrobky vyrobené v priebehu auditu musia byť rovnaké ako výrobky odoslané do 
testovacieho laboratória 

• Proces značenia CCC by mal byť zdokumentovaný a malo by sa zabezpečiť, aby 
žiadne výrobky neboli označené značkou CCC skôr ako budú certifikované  

• Výrobný závod musí mať interné testovacie zariadenie pre daný výrobok alebo 
zabezpečí pravidelné externé testovanie výrobku. 

• Všetci zamestnanci pracujúci v oblasti riadenia kvality musia mať príslušnú 
kvalifikáciu 

• Musia byť splnené požiadavky príslušných GB noriem 
 
Audit výrobného závodu spôsobuje novým žiadateľom obavy, ale čínske úrady 
kontrolujú iba tieto štyri podmienky: 
 

• Dodržiava systém kvality výrobcu čínske požiadavky? 

• Sú produkty predložené na testovanie rovnaké ako skutočne vyrábané produkty? 

• Ako výrobca zabezpečil CoP (Conformity of Production – zhodu výroby) pre svoje 
výrobky? 
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• Ako sú výsledky skúšok a kontrol kvality zdokumentované? 
 

Výrobca je povinný poskytnúť audítorom prístup do všetkých oblastí výroby a riadenia 
kvality, ktoré sú spojené s certifikovanými produktmi. Prístup do ďalších oblastí môže byť 
v prípade irelevantnosti pre certifikované výrobky priateľským spôsobom odmietnutý. 
 
Výrobca musí znášať všetky náklady spojené s auditom, ako sú: 
 

• Cestovné náklady čínskych inšpektorov (cesta tam aj späť) 

• Cestovné náklady vnútri krajiny, vrátane ubytovania a ďalších súvisiacich výdavkov 

• Poplatky za vykonanie auditu 

• Tlmočnícke služby 

• Ako aj všetky ďalšie výdavky vzniknuté v priebehu prípravy, realizácie 
a nasledujúce po audite 

 
Vzhľadom k tomu, že kontroly sú nevyhnutné pre všetky závody, kde prebieha posledný 
krok výroby, audit niektorých výrobní môže byť skombinovaný na tzv. „inspection tour“, čo 
môže znížiť cestovné náklady a skrátiť celý proces. 
 
Prehliadka musí byť starostlivo navrhnutá tak, aby harmonizovala s plánom certifikačného 
orgánu a mala by vziať do úvahy, aby boli vopred vybavené aj potrebné víza. Vzhľadom 
na to, že proces získania víz pre čínskych občanov pre Severnú Ameriku a Európu si 
vyžaduje určitý čas, termíny auditov by mali byť dohodnuté čo najskôr. 
 
Audity CCC je treba brať veľmi vážne. Od založenia CCC v roku 2002 získali audítori 
značné skúsenosti a kvalita certifikácie je porovnateľná s ostatnými medzinárodnými 
certifikátmi kvality. Kontrola kvality sa detailne zameriava na slabé stránky. Príprava na 
audit by mali byť vykonávaná v súlade s "Implementation Rules for Compulsory 
Certification - Podrobnými pravidlami povinnej certifikácie". 
 
Dôrazne odporúčame, aby ste sa na audit dôsledne pripravili a aktualizovali celú 
dokumentáciu.  Čínski audítori očakávajú, že v interných príručkách kvality sú CCC normy 
jasne uvedené a čínske testovacie pravidlá pre interné procesy sú všetkým známe. 
 
Je potrebné vopred skompletizovať opisy hlavných výrobných a kontrolných postupov, 
ako aj existujúce schválenia a oficiálne certifikáty. Pre firmy, ktoré už ISO certifikáciu majú, 
je audit závodu podobný, ale značne jednoduchší. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.china-certification.com/en


 

© China Certification Corporation www.china-certification.com/en júla 2018   strana 8 z 29 

2.4. FAQ certifikačného postupu 

Ako môžem zistiť, či môj produkt potrebuje CCC certifikát? 
Na našej webovej stránke nájdete zoznam všetkých produktov, ktoré vyžadujú CCC 
certifikáciu.  
 
Je možné, aby zákazník skompletizoval proces CCC certifikácie sám? 
Každý má právo požiadať o CCC certifikáciu, avšak chýbajúce kontakty, vzťahy s úradmi 
(guanxi) a skúsenosti, ako aj obmedzené znalosti o procese certifikácie, môžu viesť k 
vyšším nákladom a dlhšiemu procesu certifikácie. Aj keď certifikačná autorita neuvádza 
chyby v žiadosti a dáva rady na vyplňovanie formulárov, certifikácia môže byť zložitá, a to 
najmä pre prvých žiadateľov, napriek tomu, že môžu byť oboznámení s čínskymi 
predpismi a potrebnými dokladmi. 
 
Musím cestovať do Číny počas CCC procesu? 
Nie je nutné cestovať do Číny. Niekedy však môže byť vhodné poslať niekoho koordinovať 
testovanie produktov s testovacím laboratóriom, čo môže zjednodušiť postup, viesť k 
menšiemu počtu testov a tým k zníženiu nákladov. 
 
Čo s kultúrnymi rozdielmi pri jednaní s audítormi? 
Ak si pre zabezpečenie CCC certifikácie vyberiete China Certification, náš čínsky tlmočník 
bude dbať aj na tieto záležitosti.  
 
Bez ohľadu na to, čo sa stane v priebehu auditu, je vždy dôležité, aby ste zostali zdvorilý 
a pokojný. Je vhodné dodržiavať všetky rozumné požiadavky zo strany audítorov. 
Najlepšie je odpovedať "nie", len v krajných prípadoch. Vo väčšine prípadov jednoducho 
navrhnite tlmočníkovi, či by ste mohli zrušiť určitú požiadavku, a tlmočník zvolí tie správne 
slová na pretlmočenie Vašej požiadavky audítorovi. 
 
Potrebuje môj manažér kvality alebo iný zamestnanec doplňujúce školenie? 
Doplňujúce školenia nie sú potrebné v prípade, že má závod ISO certifikáciu alebo iné 
obdobné certifikáty riadenia kvality. V opačnom prípade je nutné pre manažéra kvality a 
prípadne aj jeho tím absolvovať nejaké školenie pre splnenie požiadaviek. 
 
Mnoho ľudí avizuje neočakávané problémy s CCC certifikáciu po mnohých rokoch 
bezproblémovej medzištátnej prepravy. Ako je to možné? Ako sa môžem brániť 
proti takýmto náhlym zmenám? 
Neexistuje žiadna ochrana proti náhlym zmenám. Pravidlá sa môžu zmeniť, niekedy len 
s 3-mesačným upozornením, hoci zvyčajne sa zmeny ohlasujú 12 mesiacov vopred.  
Oznámenia nie sú vydávané v angličtine, čo sťažuje zahraničným spoločnostiam možnosť 
dozvedieť sa o týchto zmenách v predstihu a pripraviť sa na ne zodpovedajúcim 
spôsobom. Niekedy môžu pochybieť aj colníci a vyžadovať CCC certifikáciu na výrobok, 
ktorý ju nepotrebuje. 
 
Ako sa môžem najlepšie pripraviť na certifikáciu? 
Testovanie pre certifikáciu vychádza z určitých GB štandardov, preto najlepší spôsob ako 
sa  pripraviť na kontrolu príslušných noriem produktu, je pochopiť čínske predpisy a čítať 
príslušné check-listy. 

http://www.china-certification.com/en


 

© China Certification Corporation www.china-certification.com/en júla 2018   strana 9 z 29 

  
Musím sa obávať o svoje duševné vlastníctvo pri certifikácii? 
Ak sa budete riadiť niekoľkými pravidlami nemusíte mať obavy, že Vaše znalosti budú 
zneužité alebo skopírované. S dobrou prípravou môžete nasmerovať audit tak, aby ste 
prezradili minimum z vášho know-how. Odoslaním hrubých nákresov návrhu produktu a 
bezpečnou manipuláciou s požadovanými dokumenty toto riziko minimalizujete. 
 
Ktoré výrobne musia byť auditované? 
Zvyčajne musia byť auditované tie výrobne, ktoré vyrábajú kompletný produkt alebo tie, 
ktoré zabezpečujú posledný krok kvality procesu. 
 
 

3. Po certifikačnom procese 

 
3.1. CCC certifikát 

Po vyhodnotení výsledkov testovaného produktu a továrenskom audite je CCC certifikát 
buď vydaný alebo zamietnutý (ak je zamietnutý, uvedú sa dôvody). Udelený certifikát 
obsahuje meno výrobcu, názov závodu, ochranné známky, čísla dielov, názov produktu, 
príslušné čínske normy a štandardy a dátum vydania. 
 
CCC Certifikát je vydávaný v angličtine a čínštine a zasiela sa výrobcovi. Výrobok sa 
zahrnie do databázy certifikačného orgánu (CNCA), ktorý umožňuje colníkom overiť, či 
sú dovážané výrobky certifikované. Aj napriek tomu, že je certifikácia zahrnutá do 
národnej databázy, všetky produkty dovážané do Číny, musia byť označené CCC 
značkou. 
 
 
3.2. CCC značenie 

Po vydaní CCC certifikátu, musia byť certifikované diely označené CCC značkou a 
výrobným kódom závod. Sú k dispozícii aj alternatívne metódy, ale nie všetky sú pre dané 
komponenty schválené. 
 
Medzi najobľúbenejšie spôsoby označenia produktu CCC logom a továrenským kódom  
sú: 

• Tlakové lisovanie alebo laser 
• Tlač  
• Aplikovanie originálnych CCC samolepiek (zakúpené od CNCA) alebo nalepením  

tlačeného štítku na komponent v závode   
 
Výrobky môžu byť označené CCC značkou a výrobným kódom až po vydaní CCC 
certifikátu. Akékoľvek značenie vykonané pred udelením povolenia môže mať za 
následok zrušenie CCC certifikátu a vyrúbenie pokút.  
Veľkosť CCC značky vyberie výrobca, pričom nesmie meniť rozmery CCC loga. Bez 
ohľadu na veľkosť, CCC značka a výrobný kód musia byť vždy čitateľné. V prípade 
použitia originálnej CCC nálepky je výrobný kód vytlačený na každom štítku. Pri používaní 
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štítkov vytlačených v závode a alternatívnych označeniach, môže byť výrobný kód 
umiestnený kdekoľvek v bezprostrednej blízkosti loga. 
 
Všeobecne platí, že CCC značka na dieloch, ktoré sú inštalované do vozidiel, strojov, atď, 
nemusí byť po namontovaní viditeľná. Preto je CCC značka na týchto dieloch obvykle 
skrytá  na zadnej alebo spodnej strane. Výnimkou v automobilovom priemysle sú 
svetlomety, reflektory a niekoľko ďalších označených častí. Pre tieto diely musí byť CCC 
značka pri inštalácii jasne viditeľná. Pri všetkých ostatných produktoch (napr. IT produkty) 
sú CCC značka a továrenský kód spravidla integrované na typovom štítku. 
 
 
3.3. Nadväzujúce certifikácie 

Je potrebné poznamenať, že výrobcovia musia iniciovať všetky následné audity, 
a v súvislosti s tým musia požiadať čínske úrady v dostatočnom časovom predstihu 
o vykonanie auditu, ešte pred koncom platnosti ich CCC certifikátu.  
 
Medzi počiatočným a následným auditom existujú významné rozdiely v zložitosti a 
rozsahu skúmaných položiek. Zvyčajne sa počiatočná kontrola vykonáva v dĺžke dvoch 
dní, zatiaľ čo následný audit trvá spravidla jeden deň. Vykonávanie následných auditov 
sa vyžaduje v ročnej periodicite. Päť rokov po vydaní pôvodného CCC certifikátu, trvá 
následný recertifikačný audit zvyčajne dva dni a nutné sú aj opakované testy v Číne. 
 
 
3.4. Riadenie zmien 

Certifikát CCC obsahuje odkaz na podkladové skúšobné špecifikácie a informácie o 
výrobcovi a certifikovanom produkte. Po uplynutí platnosti CCC certifikátu sú tieto 
informácie často nepostačujúce, najmä v prípadoch, keď dôjde k zmene nasledovných 
údajov: 
 

• Zmena v názve výrobcu 

• Zmena v adrese výrobcu 

• Premiestnenie alebo rozšírenie výroby do nového výrobného závodu 

• Produkt má zmenený názov modelu. [Poznámka: ak v žiadosti číslo dielu alebo 
číslo položiek je zadané ako názov modelu, potom aj zmeny výrobkov, ktoré nie sú 
v skutočnosti dôležité pre certifikáciu, môžu priniesť potrebu CCC recertifikácie len 
kvôli zmene čísla dielu.] 

 
Recertifikácia je tiež potrebná ak dôjde k zmene niektorých informácií na CCC certifikáte 
ako napríklad: 

 

• Preukázateľne významné zmeny  

• Zmena dodávateľa 

• Zmena výrobného zariadenia 

• Zmena pravidiel alebo noriem CNCA (napr. vydanie novšej verzie GB štandardu) 
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3.5. FAQ po certifikácii  

Bude CCC existovať aj o 10 rokov?  
Neexistuje žiadny náznak, že by mala byť CCC v blízkej budúcnosti pozastavená, naopak,  
neustále sa rozširuje, a pravidelne pridáva na trh nové produkty. Napríklad v roku 2014, 
boli pridané do oficiálneho katalógu CCC výrobkov detské bezpečenostné systémy. V 
roku 2015 zverejnila CNCA nové podrobné pravidlá certifikácie CCC pre automobilové 
komponenty. Nové predpisy prinášajú významné zmeny pre dodávateľov automobilového 
priemyslu, najmä pre výrobcov interiérových dekoratívnych materiálov. Očakávame, že v 
najbližších rokoch pribudnú k povinným výrobkom podliehajúcim CCC certifikácii aj  disky 
z ľahkých zliatin a ostrekovacie systémy. 
 
Môže môj certifikát stratiť platnosť? 
Váš certifikát má platnosť celý rok od vykonania ročného auditu. Prosím, majte na pamäti, 
že pre ďalšiu certifikáciu je audit nevyhnutný a podľa toho plánujte. Všetky CCC certifikáty 
zvyčajne stratia platnosť počas 4-5 rokov. Držiteľ certifikátu CCC by mal žiadať 
o predĺženie platnosti najmenej 3 mesiace pred uplynutím platnosti. 
 
V prípade, že je môj výrobok už certifikovaný, môžem sa už zaoberať len samotným 
exportom a očakávať bezproblémovú cezhraničnú prepravu? 
Áno, s Vaším CCC certifikátom je pre Vás čínsky trh úplne otvorený. 
 
Kde môžem získať CCC nálepky? Koľko stoja? 
Svoje nálepky si môžete od nás kúpiť ako súčasť poradenského balíčka (bez dodatočných 
poplatkov). V obehu sú aj pašované samolepky, čo môže na colnici spôsobiť problémy. 
Náklady na samolepky sú všeobecne veľmi nízke, pohybujú medzi 0,01 - 0,12 USD, takže 
si ich radšej zadovážte z dôveryhodného zdroja. 
 
Aké procesy sprevádzajú riadenie zmien a koľko trvajú? Čo by som mal urobiť, aby 
som ich vopred optimalizoval? 
Každá zmena CCC zahŕňa náklady. V prípadoch, keď nie sú požadované žiadne 
dodatočné testy produktu, bude zmena zahŕňať iba poplatky za podanie žiadosti. 
 
Spoločnosti, ktoré majú CCC certifikáty musia vždy implementovať dobrý manažment 
zmien. Aplikovanie zmien môže byť dokončené buď samotným výrobcom, pokiaľ je 
oboznámený s čínskymi formami a predpismi, alebo si môže výrobca nechať poradiť od 
skúseného poskytovateľa služieb. Automobilový priemysel je dobrým príkladom odvetvia, 
kde je  dobrý manažment zmien nesmierne dôležitý. 
 
Informujú čínske úrady držiteľa CCC certifikátu o zmenách v regulačnom 
systéme? 
Stručná odpoveď znie nie. Informácie sú k dispozícii iba v čínskom jazyku a nie sú voľne 
distribuované. V prípade, že si firma neprenajme poradenskú spoločnosť, ktorá by 
sledovala zmeny ohľadom ich produktu, musí vykonávať prieskum trhu sama.  
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4. Certifikácia v automobilovom priemysle 

 
4.1. CCC pre automobilových dodávateľov 

Čínske regulácie starostlivo sledujú CCC certifikáciu autodielov a vozidiel. Termíny sú 
prísne dodržiavané, produktové testy a audity sú veľmi dôkladné a vzhľadom na dynamiku 
automobilového priemyslu, musí byť riadenie zmien strategicky pripravené. 
 
Pri zisťovaní, či je certifikácia výrobkov povinná ako aj  pri následnej sumarizácii produktov 
certifikačných jednotiek, je často nejasné, ktorý závod bude predmetom auditu. 
Všeobecne sa predpokladá, že auditovaný bude práve ten závod, kde sa kompletizuje 
výrobok alebo závod, ktorý zabezpečuje posledný kvalitatívny krok procesu. 
 
V Číne platia GB normy. Venujte pozornosť nasledovným stránkam, kde sa dozviete, 
ktoré GB normy sa vzťahujú na konkrétne výrobky, alebo či výrobok dokonca nevyžaduje 
CCC certifikáciu. GB Standard (GB znamená Guobiao, alebo v angličtine, National 
Standard") je základom pre testovanie výrobkov počas CCC certifikácie. Ak pre konkrétny 
produkt nie je zodpovedajúca GB norma, potom nie je potrebná ani CCC certifikácia. 
 
Automobily samy o sebe podliehajú certifikácii, rovnako ako ich jednotlivé početné diely. 
Certifikácia dielov alebo individuálna certifikácia komponentov je preferovaným riešením, 
ak sú servisné diely vyvezené do Číny zadržané pre chýbajúcu CCC značku. Výrobcovi 
vozidla môže byť povolený určitý rozsah zahrnutých komponentov v celkovom osvedčení 
vozidla, ale to zvyčajne znamená veľa dodatočného úsilia pri zmenách komponentov 
alebo dodávateľov. Okrem toho komponenty, ktoré nie sú certifikované, nemôžu byť 
označené značkou CCC. 
 
 
4.2. GB štandardy 

Pre kompletnú implementáciu certifikácie celého vozidla, ako aj pre zabezpečenie 
plynulého toku dodávok servisných dielov, je nutné certifikovať všetky výrobky v 
nasledujúcich oblastiach: 

 

Názov produktu  CNCA-Rule GB 
Štandardné 

Bezpečnostný pás CNCA-C11-04 GB 14166 

Pneumatiky CNCA-02C-027 GB 9746 
GB / T-2978 

Výrobky z bezpečnostného skla CNCA-C13-01 GB 9656 

Svetlomety CNCA-C11-07 GB 4599 
GB 4660 
GB 11554 
GB 5920 
GB 15235 
GB 17509 

Predné obrysové svetlo / zadné obrysové 
svetlo, parkovacie svetlá, doplnkové obrysové 
svetlá, brzdové svetlá 

CNCA-C11-07 

Smerovky CNCA-C11-07 

Spiatočné svetlá CNCA-C11-07 
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Predné hmlové svetlo, zadné hmlové svetlo CNCA-C11-07 GB 18409 
GB 18099 
GB 18408 

Osvetlenie ŠPZ CNCA-C11-07 

Bočné obrysové svetlo CNCA-C11-07 

Odrazka CNCA-C11-07 GB11564 

Opierka hlavy CNCA-C11-12 GB 15083 
GB 11550 
GB 13057 
GB 8410 

Spätné zrkadlo CNCA-C11-08 GB 15084 

Vnútorné dekoratívne materiály: podlahová 
krytina, poťahy sedadiel, dekorácia palubnej 
dosky (vnútorný dverový štít / doska, vnútorný 
plášť prednej steny, vnútorný plášť bočnej 
steny, vnútorný plášť zadnej steny, stropný 
poťah) 

CNCA-C11-09 GB 8410 

Zámok dverí a zavesenie dvier CNCA-C11-10 GB 15086 

Detské bezpečnostné systémy CNCA-C22-03 GB 27887 

Reflexné logá CNCA-C11-13 GB 23254 

 
 
Určenie, či výrobok podlieha certifikácii CCC alebo nie, je spoločná výzva. Preto dôrazne 
odporúčame spoluprácu s príslušným čínskym úradom. 
 
Stručne Vám ukážeme aj niektoré príklady výnimiek CCC certifikácie.  
  
Predmetom certifikácie nie sú tieto diely: 
 

• Palivová nádrž* 

• Zvuková signalizácia* 

• Brzdové hadice * 

• Bezpečnostný trojuholník 

• Hliníkové ráfiky 

• Vnútorné osvetlenie 

• Výstražné svetlá na dverách pasažierov 

• Prahové hliníkové lišty 
 
Od júna 2018 všetky časti označené * už nepodliehajú CCC certifikácii. Príslušné GB 
normy, však zostávajú v platnosti. Za účelom dokázania zhody produktu Vám 
odporúčame, aby ste si prečítali ďalšie informácie o téme dobrovoľnej certifikácie podľa 
bodu 4.7, 
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4.3. Trvanie certifikačného postupu 

Dĺžka automobilového certifikačného procesu závisí od niekoľkých faktorov, ako sú: 
 

• Znalosť čínskeho CCC systému a predchádzajúce skúsenosti s certifikáciou  

• Podpora zo strany skúsenej poradenskej firmy, ktorá má dobré vzťahy s čínskymi 
orgánmi a skúšobného laboratória 

• Výrobné zariadenia, ktoré už prešli predchádzajúcim CCC certifikačným auditom 
zo strany čínskych úradov 

 
Bez pomoci poskytovateľa špecializovaných služieb môže počiatočná CCC certifikácia, 
vrátane auditov všetkých výrobných zariadení trvať šesť a viac mesiacov. Certifikácia 
organizovaná China Certification trvá zvyčajne asi štyri mesiace, aj keď najrýchlejšie sa 
nám podarilo dosiahnuť certifikáciu iba za dva a pol mesiaca. 
 
 
4.4. Príklad výpočtu nákladov 

Toto je príklad neformálneho výpočtu nákladov za dva reflektory, každý s tromi rôznymi 
funkciami (dve certifikačné jednotky). Tento príklad nezahŕňa konzultačné poplatky a 
náklady na tlmočníka. 
 
EUR 1 = CNY 6,90

USD 1 = CNY 6,00

EUR  1 = USD 1,10

Amount of Certification Units 2

Test fees for one Certification Unit in CNY 15000

Description Price Currency Factor Total Total in 

EUR

Total in 

USD

Test Fees 15000 CNY 2 30000 4348 5000

Application Fee 500 CNY 2 1000 145 167

Application Translation Fee 1000 CNY 2 2000 290 333

Approval and Registration Fee 800 CNY 2 1600 232 267

Other charges by regulation 220 CNY 2 440 64 73

Factory Inspection Fee 20000 CNY 1 20000 2899 3333

Travel fees of auditors international 19000 CNY 1 19000 2754 3167

Accomodation expenses of auditors 800 EUR 1 800 800 880

Travel fees and expenses of auditors 

domestically

780 EUR 1 780 780 858

Total 12310 14078  
 

 

4.5. CCC pre výrobcov interiérových dekoratívnych dielov  

Problémy s presnou klasifikáciou produktu sa často vyskytujú pri interiérových 
dekoratívnych  dieloch. Vzhľadom na nové CNCA implementačné predpisy pre interiérové 
dekoračné materiály, ktoré vstúpili do platnosti v roku 2015, výrobcovia automobilov a 
dodávatelia pre automobilový priemysel sa cítia pri určovaní CCC dielov ešte viac neistí. 
Od januára 2015 podliehajú CCC certifikácii aj časti prístrojovej dosky, stredová konzola 
a diely v uzavretom batožinovom priestore. 
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Pre výrobcov interiérových dekoratívnych dielov je od roku 2006 príslušná norma GB 8410. 
Minimálne rozmery podliehajúce CCC certifikácii interiérových dekoratívnych dielov sú 
356 mm x 100 mm podľa Oznámenia č. 117 [2012] vydaného CNCA a AQSIQ 13. augusta 
2012. V roku 2015 boli požiadavky na rozmery pre testované vzorky upravené. Teraz 
môžu byť testované aj diely s otvormi alebo nerovnými povrchmi a rovnako môžu získať 
CCC certifikát. 
 
Výrobcovia interiérových dekoratívnych dielov by mali starostlivo skontrolovať jednotlivo 
každú časť a zistiť, či je pri nej požadovaná CCC certifikácia. Výrobcovia automobilov sa 
často pýtajú na CCC certifikáty, aj keď tieto výrobky nespĺňajú požiadavky a nemôžu 
dostať CCC certifikát. V tomto prípade je za kontrolu, či je CCC certifikácia naozaj 
potrebná, zodpovedný samotný výrobca interiérových dekoratívnych častí. 
 
Existujú špeciálne pravidlá pre dodávky servisných dielov. Tieto by mali byť v každom 
prípade dôsledne prerokované s čínskymi certifikačnými autoritami. 
 
Rôzne časti rôznych rozmerov môžu byť pre CCC certifikáciu zlúčené do jednej časti 
v prípade že sú splnené nasledovné podmienky: 
 

• Všetky časti obsahujú rovnaké materiály (vrátane rovnakých povrchových 
materiálov) 

• Všetky diely majú pre každý materiál rovnakého dodávateľa 

• Všetky vrstvy majú rovnakú hrúbku 
 
Farby nie sú dôležité v prípade, že materiály a typy materiálov sú totožné. 
China Certification bude bezplatne kontrolovať pre dodávateľov a výrobcov automobilov 
požiadavky certifikácie pre vnútorné dekoratívne diely. Zavolajte nám alebo nám pošlite 
e-mail. 
 
Pozícia CCC značky na komponentoch by mala byť starostlivo vybraná rovnako ako 
spôsob aplikácie tlače. Pre interiérové dekoratívne časti nemusí byť CCC logo viditeľné, 
na rozdiel od iných produktov, ako sú bezpečnostné pásy. 
 
Vo väčšine prípadov je potrebné vyhnúť sa špecifikácii čísla dielov CCC. Tieto výrobné 
čísla sa môžu meniť, a to aj v prípade, že tieto zmeny nie sú relevantné na certifikáciu 
(napr. zmeny na výkresoch). CCC certifikát sa bude musieť zmeniť, čo spôsobuje 
zbytočné úsilie a náklady. 
 
 
4.6. CCC pre výrobcov automobilov 

Pre výrobcov automobilov majú všeobecne veľký význam tieto štyri služby: 
 

1. Určenie nutnosti CCC certifikácie pre ich produkty 
2. Poradenské služby pre certifikáciu kompletného vozidla 
3. Organizovanie dodávateľov pre certifikáciu 
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4. Pokračujúce podporné služby (na nadväzujúce audity, zmeny certifikátov, 
informácie o zmenách CNCA, atď.) 

 
Určenie nutnosti CCC je potrebné aj pre servisné diely, aby ste sa vyhli problémom s 
colníkmi v Číne. Potreba certifikácie je monitorovaná čínskymi certifikačnými autoritami 
pre čo najpresnejšie a najaktuálnejšie informácie. 
 
Poradenské služby pre certifikáciu kompletného vozidla ušetria námahu pri komunikácii s 
CQC, testovacími laboratóriami a inými príslušnými orgánmi v Číne. Všetky požiadavky, 
ako sú audity a testovanie budú spracované v súlade s aktuálnymi predpismi. 
 
Pokiaľ ide o dodávateľov, centralizovaná organizácia a plánovanie je oveľa účinnejšie ako 
žiadať každého dodávateľa, aby skompletizoval proces certifikácie individuálne. 
Certifikácia viacerých dodávateľov naraz ušetrí výrobcom značné množstvo času a 
peňazí. 
 
Odporúčame využiť pokračujúce podporné služby, aby ste sa čo najrýchlejšie dozvedeli 
o aktualizáciách GB štandardov a zostali informovaní o všetkých pripravovaných 
predpisoch. Časté zmeny v predpisoch, ročné následné kontroly rovnako ako ďalšie 
súvisiace žiadosti (predĺženie osvedčenia, zmeny) je potrebné dodržiavať, aby bola 
zachovaná zhoda a platnosť certifikátu s cieľom zabezpečenia voľného pohybu tovaru v 
Číne. 
 
 
4.7. Dobrovoľná certifikácia  

Výrobky, ktoré nie sú zahrnuté v povinnom certifikačnom katalógu a teda nemôžu dostať 
CCC certifikát, môžu byť certifikované dobrovoľnou certifikáciou. 
 
Tento druh certifikácie ponúkajú CCAP a CQC. Základný postup je zhodný s 
certifikáciou CCC a zahŕňa testovanie produktov a kontrolu výrobného závodu. Hlavný 
rozdiel oproti CCC certifikácii spočíva v požiadavkách na označovanie: CCAP a CQC 
používajú vlastné logá a pri niektorých produktoch majú špecifické požiadavky na 
značenie.  
 

   
 
Dobrovoľná certifikácia môže byť užitočná z mnohých dôvodov: Slúži ako oficiálny 
doklad vašim zákazníkom, že vaše produkty spĺňajú čínske normy a požiadavky na 
kvalitu a tiež to zvyšuje konkurencieschopnosť výrobkov na miestnom čínskom trhu. 
 
V CNCA Oznámení č. 11 z júna 2018, bola požiadavka CCC pre niektoré automobilové 
výrobky, ako sú palivové nádrže, brzdové hadičky a klaksóny zrušená s okamžitou 
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platnosťou. Avšak príslušné GB štandardy zostali v platnosti a musia byť dodržané. 
Získaním dobrovoľnej certifikácie môžu výrobcovia zabezpečiť a garantovať zhodu 
svojich výrobkov s čínskymi normami a predpismi týkajúcimi sa kvality, bezpečnosti, 
životného prostredia a výkonnosti. Výrobcovia, ktorí už získali CCC certifikáty pre svoje 
výrobky sa môžu rozhodnúť do určitej doby ich previesť na dobrovoľné CCAP alebo 
CQC certifikáty. Pre získanie ďalších informácií nás môžete kedykoľvek kontaktovať.  
 

Brzdové hadičky CCAP-SB-3561: 2018 GB 16897 

Palivová nádrž CCAP-SB-1101: 2018 GB 18296 

Klaksón CCAP-SB-3721: 2018 GB 15742 

 
V prípade záujmu je možné bez väčšej námahy zahrnúť dobrovoľne certifikované 
výrobky do CCC katalógu a dobrovoľné certifikáty previesť do CCC certifikátov. 
Skrátený certifikačný proces dáva výrobcom výhodu  oproti jeho konkurentom, ktorí 
musia pri svojich výrobkoch prejsť novým certifikačným CCC procesom. 
 
 
4.8. FAQ certifikácia v automobilovom priemysle  

 
Ako sa China Certification stala špecialistom na automobilovú CCC certifikáciu? 
Keď sme spustili našu CCC poradenskú činnosť so sídlom v Nemecku, mali sme obrovský 
dopyt z automobilového priemyslu, v štáte, ktorý je najväčším exportérom luxusných 
automobilov do Číny. Sme hrdí, že sme sa po rokoch stali najviac odporúčaným 
poradenským servisom pre automobilové CCC certifikáty. 
 
Čo sa týka automobilovej certifikácie, kedy nie je certifikácia kompletných dielov 
najlepšou voľbou? 
"Certifikácia kompletných dielov" nemusí byť tou najlepšou voľbou pre export do Číny pri 
maloobjemových sériách ako sú športové autá. V tomto prípade je lepšie najprv 
certifikovať celé auto a servisné diely ponechať v prípade potreby na neskôr.  
 
Aká významná je úspora pri centralizácii certifikácie viacerých dodávateľov naraz? 
Takáto hromadná certifikácia môže byť pre všetkých zúčastnených obrovskou výhrou. Pri 
koordinácii cestovných nákladov spojených s auditom prináša značné finančné a časové 
úspory, samozrejme v závislosti od počtu dodávateľov. 
 
Ako môžem zdržať audítorov od robenia vecí, na ktoré nemajú právo (napr. fotiť a 
žiadať dôverné dokumenty, sťahovať údaje z počítačov...), bez ohrozenia 
pozitívneho výsledku auditu? 
Audítori si uvedomujú vaše obavy a pýtajú sa len na to, čo je nevyhnutné. Upozornite 
tlmočníka v prípade, že ste svedkami nezvyčajného alebo podozrivého správania. 
Nemalo by to negatívne ovplyvniť výsledok vášho auditu. 
 
Je dobrý nápad vyvíjať tlak na čínske orgány?  
Vzhľadom k tomu, že čas hrá rozhodujúcu úlohu, je často lákavé vyvíjať tlak na čínske 
orgány, aby proces certifikácie urýchlili. Pokúste sa o to iba ak máte osobný vzťah s 
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dlhoročnými kontaktmi. Snaha posúriť čínske orgány bez silných vzťahov bude mať s 
najväčšou pravdepodobnosťou iba negatívne následky. 
 
Existuje nejaký orgán/autorita, na ktorý sa môžem odvolať v prípade, že som mal 
pocit, že ma Čínske úrady týrali?  
Môžete sa sťažovať na CNCA alebo AQSIQ, aj keď to prináša výsledky len vo veľmi 
špecifických prípadoch. Ak nie sú sťažnosti dobre pripravené a správne nasmerované, 
môže to mať negatívne následky. Predtým ako urobíte tento krok Vám odporúčame nájsť 
alternatívne riešenie. Odborné poradenstvo môže významne znížiť riziko nesprávneho 
výkladu a konfliktov, ktoré môžu nastať. 
 
 
 

5. CCC Made Easy: China Certification 

China Certification pomáha spoločnostiam po celom svete získať CCC certifikáciu už od 
roku 2005. 
 
Ústredie MPR China Certification GmbH má sídlo vo Frankfurte nad Mohanom v Nemecku. 
Prostredníctvom našej dcérskej spoločnosti v Chicagu, China Certification Corporation, 
sme tiež napĺňali potreby našich zákazníkov v USA, Kanade a Mexiku. Čínsky trh 
pokrývajú naše pobočky v Šanghaji a Pekingu a poskytujú tak priamu komunikáciu s 
čínskymi orgánmi a skúšobnými laboratóriami. 
 

 
  
V našom medzinárodnom manažérskom tíme spájame západné a čínske mocnosti, 
poskytujeme multikulturálne porozumenie v našej práci s klientmi, partnermi a 
certifikačnými autoritami. Od roku 2005 sme poskytli komplexnú pomoc s certifikáciou vo 
všetkých oblastiach produktov, ktoré vyžadujú CCC a v súčasnosti spracovávame 
certifikáciu pre viac ako sto závodov, vrátane dohľadu nad žiadosťami o certifikáciu, 
následnými auditmi a riadením zmien. 

Naše silné stránky sú: 

• Máme dlhoročné osobné vzťahy s kľúčovými certifikačnými autoritami a 
testovacími laboratóriami, ktoré pomáhajú uľahčiť proces certifikácie na mnohých 
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úrovniach (napríklad získanie požadovaného plánu auditu alebo súhlas s 
testovaním rôznych produktov ako jednej certifikačnej jednotky). 

• Náš tím kombinuje odborné znalosti a dobre vyvinuté komunikačné schopnosti. 
Naši konzultanti sa s vami podelia o presné know-how, ktoré potrebujete, a pritom 
budú pozorne načúvať vašim potrebám. Naši audítorskí tlmočníci sa zaoberajú 
CCC certifikáciou od jej vzniku a budú sa usilovať o to, aby mal každý dobrú 
skúsenosť s hladkým priebehom auditu.  

• Rýchla certifikácia: Naše servisné služby Vám zabezpečia veľmi rýchlu 
certifikáciu, čím Vám pomáhajú dodržať Vaše termíny. 

• Excelentná kvalita: Kvalita našich služieb a procesu certifikácie je pre nás veľmi 
dôležitá, preto ich starostlivo monitorujeme s cieľom zachovania udržiavanej 
excelentnosti. 

 
Prosím, kontaktujte nás ohľadom vypracovania individuálnej ponuky pre váš certifikačný 
plán. Naše citácie sú transparentné a zahŕňajú všetky súvisiace náklady. 
Zavolajte nám na telefónne číslo (773) -654-2673 (pre amerických zákazníkov) alebo 
+49 69 2713769 150 (pre európskych zákazníkov) alebo nám pošlite e-mail na 
adresu usa@china-certification.com alebo europe@china-certification.com, 
 
 
5.1. CCC certifikácia automobilového priemyslu: Špecializácia China 

Certification 

CCC certifikácia automobilového priemyslu je oblasť, v ktorej má China Certification 
jedinečné odborné znalosti. S našim skúseným certifikačným plánovaním a úzkymi 
kontaktmi v Číne, naši klienti vždy plnia termíny. Sme hrdí na naše dokonalé záznamy a 
naďalej spoliehame na naše osvedčené stratégie poskytovania vysoko kvalitných služieb. 

Či už ste v raných fázach plánovania alebo ste už získali certifikáciu CCC a pripravujete 
sa na nadväzujúce audity, s China Certification sa vyhnete problémom a stresu. 
Kontaktujte nás a dozviete sa viac. 

 
5.2. Služby: Výhody all-inclusive certifikácie 

China Certification ponúka kompletný balíček pre CCC certifikáciu, v ktorom máte 
zahrnuté tie najlepšie služby. Získate osobný kontakt, ktorý je vám k dispozícii kedykoľvek 
odpovedať na akékoľvek otázky. Budú priamo zodpovední, aby sa postarali o vaše 
potreby. 

Najkratšia cesta k certifikácii CCC je all-inclusive balíček China Certification. 
Chápeme, že CCC môže byť pre výrobcov zložité, a preto nasledovnými službami 
kompletne uspokojíme vaše potreby na všetkých úrovniach: 

1. Kontrola nutnosti certifikácie výrobkov 
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2. Kompletná príprava CCC žiadosti (vrátane pomoci pri vypĺňaní formulára, 
komunikácie s certifikačnými autoritami a manipulácie nevyhnutných platieb) 

3. Kompletná zabezpečenie testovania výrobkov (dokončenie colného odbavenia, 
výmena dokumentov, spracovanie platieb, komunikácia s čínskymi skúšobnými 
laboratóriami a vyhodnotenie testovacích správ) 

4. Kompletná príprava auditu (žiadosti, koordinácia a komunikácia s certifikačnou 
autoritou, výmena dokumentov, spracovanie platieb, organizovanie inšpekcie a 
cestovného programu, ako aj poskytovanie požadovaných dokumentov, 
informácií a kontrolných zoznamov pre prípravu auditu) 

5. Kompletný sprievod auditu (sprievod pre audítorov), profesionálny tlmočník 
(čínsko-anglický) pre audit a preklad inšpekčnej správy 

6. Konzultácie o osvedčených postupoch značenia výrobkov logom CCC a 
výrobným kódom 

7. Kompletné organizovanie každoročnej nasledujúcej certifikácie vrátane auditu 

V prípade potreby sme schopní zabezpečiť predbežnú kontrolu, ktorá zabezpečí pozitívny 
výsledok CCC auditu. Pomáhame našim klientom s revíziou riadenia kvality dokumentov, 
rovnako ako s ostatnými postupmi vo vzťahu k certifikácii. 

Mnoho lídrov automobilového priemyslu sa spolieha na naše služby vďaka rýchlosti 
a presnosti pri ich certifikácii. Pre vypracovanie prehľadnej all-inclusive ponuky nás 
neváhajte kontaktovať ešte dnes. 
 
 
5.3. Ocenenia 

MPR China Certification GmbH bola ocenená China Certification Center for Automotive 
Products (CCAP) pri príležitosti konania osláv 15. výročia CCAP. China Certification bola 
jedinou zahraničnou certifikačnou spoločnosťou, ktorá bola ocenená generálnym 
riaditeľom pánom Qiang Yi ako "Vynikajúca certifikačná spoločnosť". 
 

 
 
V septembri roku 2014 predstavil toto ocenenie pán Julian Busch, CEO MPR China 
Certification GmbH,  zástupcom "Národného centra dohľadu a inšpekcie nad motorovými 
vozidlami kvality výrobkov (Shanghai) a Shanghaiského Centra kontroly motorov vozidiel" . 
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Bolo udelené za vynikajúci výkon spoločnosti v oblasti CCC certifikácie kompletných 
vozidiel a dielov pre automobilový priemysel. 

 

 
 
 

5.4. Referencie klientov 

 
"MPR China Certification GmbH bola schopná poskytnúť pri CCC certifikácii vynikajúce 
služby. Dostupnosť, kompetencie, láskavosť a dodržiavanie dohodnutých termínov boli 
perfektné. Podarilo sa nám dokončiť proces ešte pred termínom. Ich podpora ohľadom 
oficiálnych testov a príprava na audit bola skvelá. Ak to bude v budúcnosti potrebné, bude 
nám potešením s MPR China Certification GmbH znova spolupracovať. " 
Carlo F., Test Manager, Maserati SpA (FCA Group) 
 
"Pre CCC certifikáciu nášho Bugatti Veyron pre čínsky trh sme mali veľmi kritické termíny. 
Našťastie sme našli China Certification a boli sme kvalifikovane podporení CCC 
certifikáciou našich vozidiel a dodávateľov. Boli sme schopní certifikovať naše modely 
načas a teraz môžeme dodávať priamo do Číny. Ďakujem za vynikajúce služby! " 
Jens L., vedúci oddelenia homologácie, Bugatti Engineering GmbH  
  
"China Certification Corporation nás kompetentne podporila pri získaní našej CCC 
certifikácie. Boli sme veľmi spokojní so všetkými aspektmi ich predbežného auditu, 
kompletným servisným balíčkom, prekladom a priebežnou aktualizáciou. Myslíme si, že 
China Certification Corporation je vynikajúci poskytovateľ služieb a ochotne ich 
odporúčame všetkým, ktorí hľadajú pomoc pri CCC certifikácii. " 
Claudia S., personálny projektový manažér, Tesla Motors, Inc. 
 
"V posledných rokoch sme spolu s MPR China Certification GmbH certifikovali veľa našich 
výrobných prevádzok. Vzhľadom k dobrým kontaktom v Číne mohla byť certifikácia 
vykonaná načas a to vďaka jej rýchlym akciám a reakciám. Sme veľmi potešení a 
oceňujeme férovú cenu a širokú škálu ponúkaných služieb. Nevznikli žiadne ďalšie 
náklady. Vďaka týmto skutočnostiam Vám opäť ďakujeme." 
Daniel W., Program Leader Quality, Faurecia 
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"China Certification Corporation prevzala neľahkú úlohu certifikovať náš tovar pre čínsky 
trh a urobila to bez väčšej námahy. Ich odbornosť a znalosti mnohých požiadaviek nám 
pomohli splniť ciele a termíny našich zákazníkov.  
Chris N., Sales Coordinator, Vuteq USA, Inc. 
  
"Ako jeden z najväčších výrobcov autodielov chceme spolupracovať iba s úplne 
dôveryhodnými partnermi. Keď sme naliehavo potrebovali CCC pre diely vyrobené v 
jednom závode v Kentucky, rozhodli sme sa najať China Certification. Odviedli skvelú 
prácu, všetko dodali pred lehotami a ušetrili nám veľa práce, času a peňazí. Sme úplne 
spokojní a v prípade, že budeme v budúcnosti potrebovať CCC certifikáciu určite ich 
budeme kontaktovať. " 
Randy H., programový manažér, Webasto Roof Systems Inc., USA 
  
"V China Certification máme veľmi rýchlo a profesionálne pracujúceho partnera, ktorého 
vynikajúce kontakty a dobrá komunikácia umožňujú certifikáciu v čo najkratšom čase. 
Dohody boli bez výnimky vždy splnené. " 
Albert H., kvality Operations Director Corporate, IAC Group 
 
"China Certification odviedla dobrú prácu na našej CCC certifikácii. Ďakujem vám najmä 
za príjemný a presný audit. " 
Marc S. manažér kvality, Cooper-Standard Automotive (Deutschland) GmbH 
  
"Sme dodávateľom automobilového priemyslu plastových dielov vnútorného obloženia a 
jeden z našich zákazníkov nás požiadal o získanie CCC certifikácie na diely exportované 
do Číny. Chceli sme sa vyhnúť chybám a nájsť kompletné riešenie. V China Certification 
sme ho našli. Sme radi, že sme zvolili správneho poskytovateľa. " 
Dennis K., vedúca oddelenia riadenia kvality, Farmingtons Automotive GmbH 
  
"Prekonanie CCC problémov bolo pre nás dôležitou prioritou, pretože jeden z našich 
najvýznamnejších zákazníkov trval na rýchlej certifikácii. Rozhodli sme sa pre kompletný 
balík od China Certification a neoľutovali sme. " 
Tobias B., projektový manažér, Peguform GmbH 
  
"Každému kto potrebuje CCC certifikáciu odporúčame zvoliť servisný balík od China 
Certification. Používali sme ho v posledných rokoch pre certifikáciu výrobkov vyrobených 
v rôznych závodoch a na všetkých úrovniach sme mali pozitívnu skúsenosť. Oceňujeme 
najmä dobrú komunikáciu s Julianom Buschom, našou kontaktnou osobou. Ďakujem pán 
Busch, udržte si dobrú prácu. "  
Marco G., Senior Komoditný manažér, Webasto-Edscha Cabrio GmbH 
  
"Keď sme začali s naším prieskumom CCC certifikácie, boli sme veľmi prekvapení 
zložitosťou procesu certifikácie. S China Certification išlo všetko od zaslania žiadosti až 
po získanie tlačeného povolenia ľahko. Ďakujem, sme radi, že sme si  vybrali Vaše 
služby." 
Konrad G. manažér kvality, Management Systems, PARAT Beteiligungs GmbH 
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Výňatok z nášho zoznamu referencií: 
 

výrobcovia automobilov:  

  Audi www.audi.de 

  Man www.man.com 

  Bugatti www.bugatti.com  

  TESLA www.teslamotors.com  

  Lotus www.lotuscars.com 

  Maserati www.maserati.com 

  Porsche www.porsche.com 

 
 
Vybraní zákazníci v automobilovom priemysle: 
 

Brose Fahrzeugteile www.brose.de 

Continental www.conti-online.com 

Cooper-Standard Automotive www.cooperstandard.com 

Delphi Automotive www.delphi.com 

Dräxlmaier www.draexlmaier.de 

Eissmann Group Automotive www.eissmann.com 

Faurecia www.faurecia.com 

FICOSA www.ficosa.com 

GRAMMER www.grammer.com 

Grupo Antolín www.grupoantolin.com 

Hitachi www.hitachi.com 

HP Pelzer www.adlerpelzer.com 

  

IAC Group www.iacgroup.com 

Inteva Products www.intevaproducts.com 

Johnson Controls www.johnsoncontrols.com 

Joyson Safety Systems www.joysonsafety.com 

LEAR Corporation www.lear.com 

MAGNA www.magna.com 

SMP Automotive www.smp-automotive.com 

Visteon www.visteon.com 

Webasto www.webasto.de 
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5.5. Cenotvorba 

V našom all-inclusive balíku sú zahrnuté všetky náklady.  
 
Ak chcete získať cenovú ponuku pre all-inclusive certifikáciu, neváhajte nás kontaktovať 
prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky. Uisťujeme vás, že naše ceny sú 
konkurencieschopné a všetky naše služby sú férové a transparentné. 
 
Môžeme Vám ponúknuť rôzne možnosti, ak potrebujete iba pomoc s niektorým krokom 
certifikácie, ale odporúčame Vám náš Full Pack, pretože je kompletný a zahŕňa všetky 
potrebné služby. 
 
 
5.6. Manažment 

 

 

Pán Julian Busch (CEO) a pán Christoph Graffius (Business Development Manager), 
Management Team China Certification 
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5.7. Náš tím 

 

 
Tím China Certification 

 

 
Náš tím v Šanghaji (Čína) 
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Náš tím v Pekingu (Čína) 

 
 
 
 

 
Náš tím v USA 
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5.8. Kontaktné údaje  

Neváhajte nás kontaktovať, ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa CCC. 
 

Čína Certifikácia Corporation 
 
Chicago office: 
111 West Jackson Blvd, Suite 1700 
Chicago, Illinois 60604-1210, USA 
 
Anaheim office: 
2400 East Katella Avenue, Suite 800 
Anaheim, Kalifornia 92806, USA 

Chicago office: 
Tel.: (773) 654-2673 
Fax: (773) 654-2673 
 
Anaheim office: 
Tel.: (714) 312-5966Fax: (714) 312-5966 
 
E-Mail: usa@china-certification.com  
web: www.china-certification.com  

MPR China Certification GmbH 
- London pobočka: 
 
Portland House, Bressenden Place 
London, SW1E 5RS, 
Spojene kralovstvo 

Tel.: +44 207 193 1135 
 
E-Mail: europe@china-certification.com 
web: www.china-certification.com 

MPR China Certification GmbH 
 
Kaiserstr. 65 
D-60329 Frankfurt am Main, Nemecko 

Tel.: 49 69 271 37 69 150 
Fax: +49 69 271 37 69 11 
 
E-Mail: europe@china-certification.com  
web: www.china-certification.com  

MPR China Certification GmbH 
- Salzburg pobočka 
 
Scheibenweg 14 
5020 Salzburg, Rakúsko 

Tel.: +43 720 902 011 
 
E-Mail: service@china-certification.com  
web: www.china-certification.com 

MPR China Certification GmbH 
- Turin pobočka 
 
Via Lugar 1510126 Torino, Taliansko 

Tel.: + 39-01119620260 
 
E-Mail: info@china-certification.com  
web: www.china-certification.com 

MPR China Certification GmbH 
- Benelux pobočka 
 
Zwolle, Holandsko 

Tel.: +31 20 80 85 008 
 
E-Mail: benelux@china-certification.com  
web: www.china-certification.com 
 

Detang Nemecko Business Consulting Shanghai 
Co., Ltd. 
 
11. Floor, China Fortune Tower 
1568 Century Avenue, Pudong District 
200122 Shanghai, PR China 

Tel.: +86 21 6163 2960 -889 
Fax: +86 21 6163 2969 
 
E-Mail: info@china-certification.com  
web: www.china-certification.com 

Peking Detang Dingfeng International 
Investment Consulting Co., Ltd. 
 
19. Floor, No. 6, Robotnícka Stadium Road N., 
Chaoyang District, 100027 Beijing, PR Čína 

Tel.: +86 10 5975 2686 
Fax: +86 10 5975 2755 
 
E-Mail: info@china-certification.com  
web: www.china-certification.com 
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Regionálna reprezentačná kancelária 
QMS Slovakia s.r.o. 
Janka Kráľa 1, SK-974 01 Banská Bystrica, 
Slovakia 
+421 948 150356 
slovakia@china-certification.com 

Tel.: +421 948 150356 
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5.9. FAQ Informácie o spoločnosti  

 
Aké sú výhody all-inclusive certifikácie? 
All-inclusive balík zahŕňa všetky potrebné poradenské služby, testovacie poplatky, 
prekladateľské a vládne poplatky, ktoré prináša certifikácia. Dostanete perfektné služby 
pri každom kroku certifikácie, od prípravy žiadosti a prenajatia kompetentného 
skúšobného laboratória až po zaistenie bezproblémového auditu. S našim all-inclusive 
CCC balíčkom sú Vám známe náklady na certifikáciu už od prvého kroku a budete tak 
môcť  splniť váš časový plán. 
 
Aká je vaša úspešnosť? 
Môžeme s hrdosťou povedať, že naša úspešnosť  certifikácií je 100%. Hoci alternatívne 
možnosti certifikácie môžu priniesť slušné percento úspešnosti, veľmi ľahko sa môže stať, 
že certifikačný proces prinesie spoločnosti 2 alebo až 3 krát viac práce a času.  Bez 
odborného vedenia vznikajú chyby, takže ak zhrnieme náklady, čas a námahu, 
alternatívne certifikácie nemusia byť pre Vás tou najlepšou voľbou. 
 
Aká je najkratšia doba, za ktorú bola vybavená certifikácia so službami all-inclusive? 
Naša najkratšia certifikácia trvala 2,5 mesiaca, pričom sme splnili požiadavku na veľmi 
rýchlu certifikáciu od veľmi náročného klienta. Audit bol naplánovaný už v čase plánovania 
služobnej cesty certifikačných autorít.  
 
Stalo sa, že by ste niekedy upustili od certifikácie klienta? Stalo sa už, že sa klient 
rozhodol nedokončiť certifikáciu s Vašou spoločnosťou? 
Tieto situácie u nás nikdy nenastali. Naša úspešnosť je 100%. 
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6. Doslov 

Ďakujem za prečítanie CCC brožúry „Ľahko a efektívne“! 
 

"V China certification veríme vo voľné obchodovanie s kvalitným tovarom. 

Vieme však, že kontrola je potrebná. Dobrý produkt? Dobré príležitosti? Potom 

by ste sa nemali nechať nikým zastaviť.  Váš CCC úspech je náš cieľ." 
 

 
 
Julian Busch, CEO  
 
 

7. Legislatíva 

 
7.1. Informácie o autorských právach 

CCC Made Easy - Všetky práva vyhradené pre China Certification Corporation. Žiadna 
časť tohto dokumentu nesmie byť reprodukovaná v žiadnej podobe, kopírovaním alebo 
akýmikoľvek elektronickými alebo mechanickými prostriedkami, vrátane uchovávania 
a získavania informácií bez písomného povolenia China Certification Corporation. 
Zdieľanie a odovzdávanie tejto publikácie je povolené len v prípade, že dokument je 
prenášaný v úplnej a nezmenenej podobe. 
 
7.2. Vzdanie sa zodpovednosti 

Tento dokument bol starostlivo vytvorený v súlade s aktuálne platnými normami. Avšak, 
China Certification Corporation neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ ide o presnosť a 
úplnosť obsahu tohto diela. Rady a stratégie obsiahnuté v tomto dokumente nemusia byť 
vhodné pre každú situáciu. Ak je požadovaná odborná asistencia, obráťte sa na služby 
China Certification. 

http://www.china-certification.com/en

