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Práva a povinnosti držitelů certifikátů a certifikačních značek jsou uvedena ve smlouvě o kontrolní činnosti uzavřené mezi Textilním zkušebním ústavem a organizací požadující certifikaci systémů managementu.
1.

Kritéria používání certifikátu

Držitelé certifikátů mohou:
 informovat obchodní partnery vč. potenciálních o všech nebo dílčích informacích o certifikaci;
 vydávat kopie certifikátů (i ve větším nebo menším měřítku) za předpokladu, že zůstanou čitelné
v celém původním rozsahu.
Certifikovaná organizace nesmí:
 používat odkazy na certifikát tak, že by docházelo k záměně s prokazováním shody výrobků
(na výrobcích nebo jejich primárních obalech nebo na sekundárních obalech) s předpisy požadujícími určitou úroveň kvality těchto výrobků, i když jsou dodávány v rámci certifikovaného systému
managementu;
 ve zprávách/protokolech o laboratorních testech, kalibraci nebo inspekci;
 používat certifikát a odkazy na certifikaci po skončení platnosti certifikátu, tj. po uplynutí doby jeho platnosti, nebo na základě rozhodnutí o pozastavení platnosti certifikátu nebo na základě rozhodnutí o odejmutí či zrušení certifikátu;
 v souvislosti s certifikací environmentálního systému řízení tam, kde je to právními ustanoveními
zakázáno.
2.

Kritéria používání certifikační značky TZÚ

Certifikační značka může být použita pouze:
 certifikovanou organizací (první legální vlastník);
 se jménem certifikované organizace (divize);
 v době platnosti certifikátu;
 v rámci certifikovaného rozsahu;
 bez jakýchkoliv úprav;
 na dokumentech, vývěsních štítech, výkladech, propagačních mediích včetně www stránek (ve zvětšení, resp. zmenšení dle potřeb certifikované organizace za předpokladu, že zůstane čitelná v celém
původním rozsahu vč. registračního čísla).
Certifikační značka nesmí být použita na výrobcích a jejich obalech. Rovněž nesmí být použita způsobem, který může být vykládán jako označení shody produktu.
Poznámka: Uvedený zákaz použití značek shody třetí strany k systémům řízení stanoví ČSN EN ISO/IEC 17030 i
ČSN EN ISO/IEC 17021-1

3.

Důsledky plynoucí z nesprávného používání certifikátů a certifikační značky

Certifikační orgán TZÚ provádí kontrolu správného používání certifikátů a certifikační značky u jím
certifikovaných organizací. Pokud zjistí klamné nebo zavádějící použití certifikátu či certifikační značky
nebo odkazu na certifikaci nebo náznak možného zneužití certifikátu v reklamních publikacích, katalozích nebo na www stránkách organizace, přijímá certifikační orgán TZÚ některé z následujících opatření:
SD 2.6 Kritéria pro používání certif/07.16

Textilní zkušební ústav, s. p.
akreditovaný certifikační orgán pro systémy managementu č. 3003
Václavská 6, 658 41 Brno

KRITÉRIA POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKÁTU A CERTIFIKAČNÍCH ZNAČEK
TZÚ (pro použití certifikovanými organizacemi)

SD 2.6
2/2

 informuje certifikovanou organizaci a vyžádá nápravu;
 informuje certifikovanou organizaci a vyžádá nápravu a její zveřejnění;
 odejme nebo pozastaví certifikát (dle SD 2.5 Pravidla pro udělování, udržování, rozšiřování…)
4.

Vzory certifikačních značek TZÚ

Certifikované organizace mohou použít certifikační značky TZÚ, které jim jsou předávány v tištěné
a digitální podobě spolu s certifikátem. Organizace může používat ty certifikační značky, které se vztahují k systému certifikovanému v dané organizaci.
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