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Certifikace dle ISO/EN 9001:2008
Vážený pane, vážená paní,
dovoluji si Vás touto cestou informovat o postupu Certifikačního orgánu pro certifikaci systémů
managementu (dále jen CO) v procesu certifikace dle ISO/EN 9001:2008 respektive
ČSN EN ISO 9001:2009.
Dne 15 listopadu 2008 byla publikována norma ISO 9001:2008, která nahrazuje normu ISO 9001:2000.
V souvislosti s tímto vydaly mezinárodní organizace ISO a IAF Společné prohlášení IAF-ISO –
Implementace akreditované certifikace podle ISO 9001:2008, které slouží jako podklad pro harmonizaci
přechodu na novou revizi. Originál výše uvedeného dokumentu v anglickém jazyce můžete získat na
volně přístupných www stránkách IAF na adrese www.IAF.nu, překlad tohoto dokumentu je zveřejněn
na www.cai.cz.
Výše zmíněný dokument stanovuje postup certifikačních orgánů při přechodu na certifikaci dle ISO
9001:2008 (v období od 15.11.2008 do 15.11.2010).
Podle tohoto dokumentu: Jeden rok po uveřejnění ISO 9001:2008 musejí být všechny certifikace (nové
certifikace nebo opakované certifikace) vydávány podle ISO 9001:2008. Tj. od 15.11.2009 musejí být
všechny nové nebo opakované certifikace vydávány podle normy ISO 9001 z roku 2008.
Vzhledem k tomu, že revidovaná norma neobsahuje žádné nové požadavky, ale uvádí nově
formulovaná vysvětlení stávajících požadavků normy ISO 9001:2000 a zároveň zavádí změny, které
mají zlepšit soulad s normou ISO14001:2004, nebude CO prověřovat systém managementu kvality
dodatečnými audity.
Na základě výše uvedených informací CO stanovil následující postup:
Všechny plánované audity (certifikační, recertifikační a dozorové audity) budou od 1. května 2009
prováděny podle ČSN EN ISO 9001:2009, tzn. v době plánovaného auditu musí mít námi certifikovaná
organizace zaveden systém managementu kvality v souladu s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009.
Na základě kladných výsledků auditu bude organizacím vystaveno nové vydaní certifikátu o shodě
s požadavky ČSN EN ISO 9001:2009, přičemž platnost certifikátu zůstane nezměněna.

S pozdravem a přáním hezkého dne
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