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Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 37301:2021. Má stejný status jako
oficiální verze.
This standard implements the English version of the International Standard ISO 37301:2021. It has
the same status as the official version.
Anotace obsahu
Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje směrnice pro vytvoření, vývoj, implementaci,
hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému managementu shody v rámci organizace.
Tento dokument je použitelný pro všechny typy organizací bez ohledu na typ, velikost a povahu
činnosti a stejně tak, zda je organizace z veřejného, soukromého nebo neziskového sektoru.
Všechny požadavky uvedené v tomto dokumentu, které odkazují na řídící orgán, platí pro nejvyšší
vedení v případech, kdy organizace nemá řídící orgán jako samostatnou funkci.
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