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START

Klient sdělí COS požadavek 

na certifikaci systému

COS zašle formuláře 

ŽÁDOSTI a DOTAZNIKU pro 

příslušný systém

Po obdržení a přezkoumání 

ŽÁDOSTI a DOTAZNÍKU 

zhotoví COS NÁVRH 

SMLOUVY, COS zašle návrh 

smlouvy klientovi 

(*kombinovaný/integrovaný 

audit)

Klient souhlasí s podmínkami 

smlouvy?

COS projedná námitky 

s klientem

COS dohodne s klientem termín auditu, zpracuje 

PLÁN AUDITU, který obsahuje JMENOVÁNÍ 

auditorů a odešle jej klientovi k potvrzení

Klient potvrdil?
COS projedná námitky 

s klientem

COS provede audit

1. COS zpracuje ZPRÁVU z AUDITU a zašle ji 

klientovi

2. COS zdokumentuje poznatky pro přípravu 

certifikačního auditu II. stupně

1

ANO

NE

ANO

NE

Legenda:

COS - certifikační orgán systémů

CO - certifikační orgán

EMS - systém environmentálního managementu

QMS - systém managementu kvality

SM - systém managementu

* Kombinovaný/Integrovaný audit:

 V případě, že klient požádá o 

kombinovaný/integrovaný audit, bere 

CO v úvahu kritéria pro kombinovaný/

integrovaný SM.

Poznámka:

Kombinovaný audit je takový, při kterém je 

klient auditován podle požadavků dvou, 

nebo více norem systémů managementu 

najednou.

Integrovaný audit je takový, při kterém 

klient  integroval aplikaci požadavků dvou, 

nebo více norem systémů  managementu 

do jediného systému managementu a je 

auditován podle více norem.

O možnosti kombinovaného/integrovaného 

auditu rozhoduje vedoucí auditor na 

základě stavu uplatnění SM u klienta   

(např. znalost organizaci a její kontext,  

informace z dotazníku, návštěvy u klienta, 

posouzení dokumentace apod.).

Recertifikační audit:

V případě provádění 

recertifikačního auditu CO 

vždy postupuje dle postupu 

Auditu 2. stupně. 

V případě, že u klienta 

došlo k větším změnám v 

organizačním uspořádání, 

ke změnám v systému 

managementu kvality, k 

rozšíření rozsahu 

certifikace, či v případě 

stížností externích 

zainteresovaných stran, 

vyžaduje CO provedení 

auditu 1. stupně dle zde 

uvedeného postupu.

Audit 1. stupně
COS zpracuje PROGRAM AUDITÚ
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COS dohodne s klientem termín auditu, zpracuje 
PLÁN AUDITU obsahující JMENOVÁNÍ auditorů 

a odešle jej klientovi k potvrzení

Klient potvrdil?

COS provede prověrku dokumentace

Popsaný systém požadavkům
 normy odpovída?

COS provede audit

Uplatňovaný systém
požadavkům normy

odpovídá?

COS vystaví ZÁZNAMY O NESHODÁCH  a 
předá je klientovi

COS zpracuje ZPRÁVU Z AUDITU a zašle 
klientovi

COS vystaví CERTIFIKÁT a předá jej klientovi 
(viz Postup pro vystavení certifikátu)

KONEC

COS projedná námitky s klientem

COS jedná s klientem o odstranění 
negativních zjištění

COS provede prověrku realizace 
nápravných opatření

Klient stanoví nápravná opatření, 
jejich realizaci doloží zasláním 

vyplněných ZÁZNAMŮ O 
NESHODÁCH

NE

ANO

NE

ANO

ANO

NE

Audit 2. stupně
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POSTUP DOZOROVÉHO AUDITU 

 

 

START

COS dohodne s klientem termín dozorového 

auditu, přezkoumá PROGRAM AUDITÚ a 

zpracuje PLÁN AUDITU obsahující 

JMENOVÁNÍ auditorů. V plánu auditu je 

stanoven rozsah dozorového auditu. Dozorový 

audit vždy zahrnuje:

- prvky udržování systému, kam patří interní 

audit, přezkoumání vedením organizace a 

preventivní a nápravná opatření;

- sdělení od externích zainteresovaných stran;

- změny dokumentovaného systému;

- oblasti, kde dochází ke změnám; 

a oblasti, ke terým byly při předcházejícím 

certifikačním/dozorovém auditu zpracovány 

ZÁZNAMY O NESHODÁCH.

PLÁN AUDITU COS odešle klientovi k potvrzení

Klient potvrdil

COS provede audit

Uplatňovaný systém odpovídá

požadavkům normy?

COS vystaví ZÁZNAMY O NESHODÁCH a 

předá je klientovi

Klient stanoví nápravná opatření, jejich 

realizaci doloží zasláním vyplněných 

ZÁZNAMŮ O NESHODÁCH

COS

COS zpracuje PROTOKOL a 

zašle klientovi

COS ptvrdí platnost 

CERTIFIKÁTU

KONEC

COS provede prověrku realizace 

nápravných opatření

COS projedná námitky s klientem, 

znovu zpracuje PLÁN AUDITU a 

zašle jej klientovi k potvrzení

ANO

NE

ANO

NE
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POSTUP OPAKOVANÉHO POSUZOVÁNÍ PRO PŘÍPAD ZMĚN NEBO STÍŽNOSTI 

 

  

Začátek

COS získal informace o cetifikované organizaci

O jaký druh informací
o certif. organizaci se jedná?

COS dohodne s klientem termín prověrky, zpracuje PLÁN 
AUDITU a odešle  jej klientovi k potvrzení

Klient potvrdil? COS projedná námitky 
s klientem

COS provede prověrku dokumentace

Popsaný systém požadavkům
 normy odpovída?

COS provede audit

Uplatňovaný systém požadavkům
 normy odpovída?

COS vystaví ZÁZNAMY O NESHODÁCH  a 
předá je klientovi

Klient stanoví nápravná opatření, jejich 
realizaci doloží zasláním vyplněných 

ZÁZNAMŮ O NESHODÁCH COS

COS zpracuje ZPRÁVU Z 
AUDITU a zašle jej klientovi

KONEC

COS jedná s klientem 
o odstranění 

negativních zjištění

COS provede prověrku 
realizace nápravných 

opatření

Legenda:
COS - certifikační orgán systémů kvality

Informace o změnách 
významně ovlivňujících 
činnost a provoz organizace

Stížnosti - certifikovaná 
organizace nevyhovuje 
požadavkům CO

Informace o certifikované 
organizaci nejsou natolik 
závažné, aby vyvolaly potřebu 
opakovaného posuzování

ANO

NE

ANO

NE

ANO

NE
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VYSTAVENÍ CERTIFIKÁTU 

 

  

Začátek

Odpovídá QMS/EMS 
příslušné normě?

 (viz Zpráva
z auditu)

Shromáždění informací 
pro přípravu certifikátu

Klient vyplní formulář "Podklad pro 
zpracování certifikátu " a zašle jej COS

Posouzení úplnosti
podkladu

Příprava certifikátu

Předání certifikátu s příslušnou 
dokumentací vedoucímu COS

Rozhodnutí vedoucího COS
o udělení certifikátu *

Podepsání certifikátů

Předání certifikátu klientovi 
dohodnutým způsobem

KONEC

COS projedná nedostatky 
s klientem

Předání vedoucímu COS 
dokumentaci s rozhodnutím o 

negativním výsledku certifikace

Zaslání negativního výsledku 
rozhodnutí klientovi s poučením 

o možných opravných 
prostředcích a jejich lhůtách

úplný

neúplný

ANO

NE

udělení

neudělení

Legenda:
COS - certifikační orgán pro systémy
QMS - systém managementu kvality
EMS - systém envi. managementu

* viz SD 2.4 Rozhodování o certifikaci
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POZASTAVENÍ/ODNĚTÍ/OMEZENÍ CERTIFIKÁTU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

START

Vstupy:

- neplnění požadavků na systém managementu

- neplnění požadavků smlouvy

- požadavek klienta

- zjištění, že klient jako právní subjekt zanikl

Vystavení dokumentu ZRUŠENÍ 

CERTIFIKÁTU (viz SD 1.18)

Předání dokumentu POZASTAVENÍ, ODNĚTÍ NEBO OMEZENÍ CERTIFIKÁTU 

organizaci

Dokument POZASTAVENÍ, ODNĚTÍ NEBO OMEZENÍ CERTIFIKÁTU se uloží 

do složky klienta v el. podobě a originál se uloží do složky klienta v šananu.

Provede se záznam do SD 3.17 Přehled platných, pozastavených, zrušených 

a odejmutých certifikátů.

KONEC


