
 

 

 

Vážení zákazníci/vážení obchodní partneři, 

 

rádi bychom vám touto cestou oznámili, že v únoru 2016 vyšly revidované normy pro systémy 

managementu, a to ČSN EN ISO 9001:2016 (idt. ISO 9001:2015), Systémy managementu kvality – 

Požadavky; a ČSN EN ISO 14001:2016 (idt. ISO 14001:2015), Systémy environmentálního managementu 

– Požadavky s návodem pro použití. Tato vydání nahrazují předchozí verze.  

 

Obě výše uvedené normy mají zcela novou strukturu, která odpovídá standardu ISO/IEC Directives, Part 1: 

„Consolidated ISO Supplement — Procedures specific to ISO“, Annex SL. K dalším změnám patří použití 

nových termínů a definic, z nichž některé jsou podstatné a mění pohled na systém řízení (např. kontext 

organizace, externí a interní aspekty systému řízení, rizika a příležitosti, životní cyklus výrobku), některé 

jsou pouze formálního charakteru (např. pojem dokumentované informace a jejich řízení, který nahradil 

dřívější dokumenty a záznamy).  

 

V této souvislosti si dovolujeme vás upozornit na probíhající přechodné období pro certifikaci dle ISO 9001 

a ISO 14001, které bylo stanoveno do 15.9.2018. 

 

Certifikační orgán EURO CERT group bude uplatňovat v této souvislosti následující postup: 

 

• 18 měsíců po vydání norem (tj. od března 2017) budou všechny akreditované certifikace prováděny 

výhradně dle ISO 9001:2015, resp. dle ISO 14001:2015 

• Stávající certifikace dle ČSN EN ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008) a/nebo dle ČSN EN ISO 

14001:2005 (ISO 14001:2004) pozbudou platnosti po ukončení 3letého přechodného období (tedy  

15.9.2018). 

 

Pro jakoukoli organizaci bude stupeň změny nezbytných opatření záviset na zralosti a účinnosti stávajícího 

systému řízení, organizační struktuře a postupech, doporučuje se proto včas posoudit rozsah změn s cílem 

identifikovat reálné zdroje a časové souvislosti. 

 

Certifikační orgán EURO CERT group bude po dohodě s klientem upřednostňovat přechod na nové 

normy v rámci plánovaného dozorového auditu případně recertifikace. 

 

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte, prosím, kontaktovat, rádi vám sdělíme další podrobnosti.  

 

Zároveň bychom vás rádi touto cestou pozvali na odborné semináře k tomuto tématu, kde také bude 

prostor pro další dotazy. Pozvánka a další informace jsou zveřejněny na www.eurocert.cz.  

 

         Ing.Monika Becková 

                      Manažer kvality EURO CERT group 

 

 

                                                                                                                 

Roztoky, 8.2.2016 

http://www.eurocert.cz/

