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Předmluva  Foreword

ISO (Mezinárodní organizace pro normalizaci) a IEC
(Mezinárodní elektrotechnická komise) tvoří speci-
alizovaný systém mezinárodní normalizace. Národní
orgány, které jsou členem ISO nebo IEC, spolupracují na
vytváření mezinárodních norem v rámci technických
komisí zřízených ISO nebo IEC za účelem řešení určité
technické oblasti. Technické komise ISO a IEC spolupracují
v oblastech společných zájmů. Na pracích se také podílejí
nevládní a vládní organizace spolu-
pracující s ISO a IEC. V oblasti posuzování shody je za
vytváření mezinárodních norem a pokynů odpovědná
komise ISO CASCO (Komise pro posuzování shody).

 

ISO (the International Organization for Standardization)
and IEC (the International Electrotechnical Commission)
form the specialized system for worldwide standardization.
National bodies that are members of ISO or IEC participate
in the development of International Standards through
technical committees established by the respective
organization to deal with particular fields of technical
activity. ISO and IEC technical committees collaborate in
fields of mutual interest. Other international organizations,
governmental and non-governmental, in liaison with ISO
and IEC, also take part in the work. In the field of
conformity assessment, the ISO Committee on conformity
assessment (CASCO) is responsible for the development of
International Standards and Guides.

Mezinárodní normy jsou vytvářeny v souladu s pravidly
uvedenými ve Směrnicích ISO/IEC, část 2.  International Standards are drafted in accordance with the

rules given in the ISO/IEC Directives, Part 2.
 
Návrhy mezinárodních norem jsou rozesílány k hlasování
členským orgánům. Vydání dokumentu jako mezinárodní
normy vyžaduje schálení od alespoň 75 % hlasujících
členů.

 
Draft International Standards are circulated to the member
bodies for voting. Publication as an International Standard
requires approval by at least 75 % of the member bodies
casting a vote.

Upozorňuje se na skutečnost, že některé součásti tohoto
dokumentu mohou být předmětem patentových práv. ISO
nesmí být činěna odpovědnou za identi-
fikování těchto patentových práv.

 
Attention is drawn to the possibility that some of the
elements of this document may be the subject of patent
rights. ISO shall not be held responsible for identifying any
or all such patent rights.

ISO/IEC 17021 byla vytvořena komisí ISO CASCO (Komise
pro posuzování shody)  ISO/IEC 17021 was prepared by the ISO Committee on

conformity assessment (CASCO).
Byla předložena k hlasování národním orgánům ISO a IEC
a byla oběma organizacemi schválena.  It was circulated for voting to the national bodies of both

ISO and IEC, and was approved by both organizations.
Toto druhé vydání ruší a nahrazuje vydání první (ISO/IEC
17021:2006), které bylo revidováno s cílem rozšířit jeho
předmět. První vydání je provizorně zachováno v platnosti
po dobu jednoho roku do systematické prověrky tohoto
druhého vydání.

 

This second edition cancels and replaces the first edition
(ISO/IEC 17021:2006), which has been revised to expand
the scope. The first edition is provisionally retained for
a period of one year until the systematic review of this
second edition.

Tato mezinárodní norma byla také vydána v neoficiální
verzi, ve které jsou uvedeny změny oproti prvnímu vydání.  

This International Standard has also been published in an
unofficial, marked version indicating changes from the
previous edition.

 

Úvod  Introduction
Certifikace systému managementu, jakým je systém
managementu kvality nebo systému environmentálního
managementu organizace, je jedním z prostředků pos-
kytování záruky, že organizace uplatňuje ve shodě se svou
politikou pro odpovídající hlediska svých činností systém
managementu.

 

Certification of a management system, such as a quality or
environmental management system of an organization, is
one means of providing assurance that the organization
has implemented a system for the management of the
relevant aspects of its activities, in line with its policy.

 



Tato mezinárodní norma specifikuje požadavky na
certifikační orgány. Cílem dodržování těchto požadavků je
zajištění, aby certifikační orgány provozovaly certifikaci
systému managementu způsobilým, konzistentním
a nestranným způsobem, aby bylo usnadněno uznávání
takových orgánů a akceptace jejich certifikací na národní
i mezinárodní úrovni. Tato mezinárodní norma má sloužit
jako základ pro podporu uznávání certifikace systémů
managementu v zájmu mezinárodního obchodu.

 

This International Standard specifies requirements for
certification bodies. Observance of these requirements is
intended to ensure that certification bodies operate
management system certification in a competent,
consistent and impartial manner, thereby facilitating the
recognition of such bodies and the acceptance of their
certifications on a national and international basis. This
International Standard serves as a foundation for
facilitating the recognition of management system
certification in the interests of international trade.

Certifikace systému managementu poskytuje nezávislé
ověření, že systém managementu organizace je:  

Certification of a management system provides
independent demonstration that the management system
of the organization

1. ve shodě se specifikovanými požadavky,  1. conforms to specified requirements,

3. schopen trvale dosahovat stanovenou politiku a cíle,  3. is capable of consistently achieving its stated policy and
objectives, and

4. efektivně uplatňován.  4. is effectively implemented.
Posouzení shody jako je certifikace systému mana-
gementu proto poskytuje hodnotu dané organizaci, jejím
zákazníkům a zainteresovaným stranám.

 
Conformity assessment such as certification of a mana-
gement system thereby provides value to the
organization, its customers and interested parties.

Kapitola 4 této normy popisuje zásady, na nichž je
důvěryhodná certifikace založena. Tyto zásady pomáhají
čtenáři pochopit základní podstatu certifikace a jsou
nezbytným úvodem pro kapitoly 5 až 10. Zásady podporují
veškeré požadavky této mezinárodní normy, ale nejsou
v pravém slova smyslu auditovatelnými poža-
davky. Kapitola 10 popisuje dvě alternativní možnosti
podpory a prokazování trvalého plnění požadavků této
mezinárodní normy prostřednictvím zavedení systému
managementu certifikačním orgánem.

 

In this International Standard, Clause 4 describes the
principles on which credible certification is based. These
principles help the reader to understand the essential
nature of certification and they are a necessary prelude to
Clauses 5 to 10. These principles underpin all the
requirements in this International Standard, but such
principles are not auditable requirements in their own
right. Clause 10 describes two alternative ways of
supporting and demonstrating the consistent achievement
of the requirements in this International Standard through
the establishment of a management system by the
certification body.

 
Tato mezinárodní norma je určena pro orgány, které
provádějí audit a certifikaci systémů managementu.
Stanovuje všeobecné požadavky na ty certifikační orgány,
které vykonávají audit a certifikaci v oblasti kvality,
environmentu a jiných forem systémů mana-
gementu. Tyto orgány jsou označovány jako certifikační
orgány. Toto slovní označení nemá být překážkou
používání této mezinárodní normy ze strany orgánů
užívajících jiné pojmenování, které provádějí činnosti
spadající do rozsahu tohoto dokumentu.

 

This International Standard is intended for use by bodies
that carry out audit and certification of mana-
gement systems. It gives generic requirements for such
certification bodies performing audit and certification in
the field of quality, environmental and other forms of
management systems. Such bodies are referred to as
certification bodies. This wording should not be an
obstacle to the use of this International Standard by bodies
with other designations that undertake activities covered
by the scope of this document.

Certifikační činnosti zahrnují audit systému manage-
mentu organizace. Formou potvrzení shody systému
managementu organizace se specifickou normou systému
managementu nebo jinými normativními požadavky je
zpravidla certifikační dokument nebo certifikát.

 

Certification activities involve the audit of an
organization's management system. The form of
attestation of conformity of an organization's management
system to a specific management system standard or
other normative requirements is normally a certification
document or a certificate.

Vydání této mezinárodní normy obsahuje text ISO/IEC
17021:2006, změny, které odstraňují odkazy na ISO 19011
a nový text zavádějící specifické poža-
davky na certifikační audity třetí stranou a management
kompetencí pracovníků zapojených do certifikačních
činností.

 

The publication of this International Standard includes the
text of ISO/IEC 17021:2006, including amendments to
delete relevant references to ISO 19011, with new text
adding specific requirements for third-party certification
auditing and the management of competence of personnel
involved in certification.

 



Byly identifikovány specifické požadavky trhu, které
vznikly na základě nedostatku specifických a uznávaných
požadavků na auditory provádějící audity systémů
managementu, jako například systémů managementu
kvality, systémů environmentálního managementu nebo
systémů managementu bezpečnosti potravin, třetí
stranou. Nedostatek požadavků na odbornou způsobilost
auditorů a způsob, kterým jsou auditoři řízeni
a umísťováni, byl identifikován klíčovými zainteresovanými
stranami, včetně zainteresovaných stran z průmyslových
odvětví jako slabá stránka.

 

Specific market needs have already been identified,
resulting from a lack of specific and recognized
requirements for third-party auditors of management
systems, such as quality management systems,
environmental mana-
gement systems or food safety management systems. The
lack of requirements for auditor competence and the way
in which these auditors are managed and deployed has
been identified by key interested parties, including
industry interested parties groups, as being a drawback.

Tato mezinárodní norma poskytuje soubor požadavků na
auditování systémů managementu na obecné úrovni, se
zaměřením na poskytování spolehlivého určování shody
s aplikovatelnými požadavky na certifikaci pro-
váděným kompetentním týmem auditorů s adekvátními
zdroji, při dodržení konzistentního procesu a podávání
zpráv o výsledcích konzistentním způsobem.

 

This International Standard provides a set of requirements
for management systems auditing at a generic level aimed
at providing a reliable determination of conformity to the
applicable requirements for certification, conducted by
a competent audit team, with adequate resources and
following a consistent process, with the results reported in
a consistent manner.

Tato mezinárodní norma je aplikovatelná na audity
a certifikaci jakéhokoli systému managementu. Norma
respektuje, že některé požadavky, zejména požadavky
vztahující se k odborné způsobilosti auditorů, mohou být
doplněny dodatečnými kritérii tak, aby byla splněna
očekávání zainteresovaných stran.

 

This International Standard is applicable to the auditing
and certification of any type of management system. It is
recognized that some of the requirements, and in
particular those related to auditor competence, can be
supplemented with additional criteria in order to achieve
the expectations of the interested parties.

 
Slovo „musí“ v této mezinárodní normě indikuje
požadavek, zatímco slovo „má“ indikuje doporučení.  In this International Standard, the word “shall” indicates

a requirement and the word “should” a recommendation.

 

Posuzování shody – Požadavky
na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů
managementu

 
Conformity assessment – Requirements for bodies
providing audit
and certification of management systems

1 Předmět normy  1 Scope
Tato mezinárodní norma obsahuje zásady a požadavky na
kompetence, konzistenci a nestrannost auditu a cer-
tifikace systémů managementu všech typů (např. systémů
managementu kvality nebo systémů environmentálního
managementu) a je určena orgánům zajišťujícím tyto
činnosti. Certifikační orgány provozující svou činnost podle
této mezinárodní normy nemusí nabízet certifikaci všech
typů systémů managementu.

 

This International Standard contains principles and
requirements for the competence, consistency and
impartiality of the audit and certification of management
systems of all types (e.g. quality management systems or
environmental management systems) and for bodies
providing these activities. Certification bodies operating to
this International Standard need not offer all types of
management system certification.

Certifikace systémů managementu (nazývaná v této
mezinárodní normě „certifikace“) je činnost posuzování
shody třetí stranou (viz ISO/IEC 17000:2004, 5.5). Orgány
vykonávající tuto činnost jsou proto orgány posuzující
shodu, které jsou třetí stranou (nazývané v této
mezinárodní normě „certifikační orgán/orgány“).

 

Certification of management systems (named in this
International Standard “certification”) is a third-party
conformity assessment activity (see ISO/IEC 17000:2004,
5.5). Bodies performing this activity are therefore third-
party conformity assessment bodies (named in this
International Standard “certification body/bodies”).

POZNÁMKA 1 Certifikace systému managementu je někdy
nazývána „registrace“, a certifikační orgány jsou někdy
nazývány „registrační orgány“.

 
NOTE 1 Certification of a management system is
sometimes also called “registration”, and certification
bodies are sometimes called “registrars”.

 
POZNÁMKA 2 Certifikační orgán může být
soukromoprávním nebo státním orgánem (s pravomocí
nebo bez pravomoci v regulované oblasti).

 NOTE 2 A certification body can be non-governmental or
governmental (with or without regulatory authority).

POZNÁMKA 3 Tato mezinárodní norma může být používána
jako kriteriální dokument pro akreditaci nebo při
vzájemném posuzování nebo při jiných auditních
procesech.

 
NOTE 3 This International Standard can be used as
a criteria document for accreditation or peer assessment
or other audit processes.

 

Konec náhledu – text dále pokračuje v placené verzi ČSN.



 


