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ÚVOD DO ZÁVÄZNÝCH DOKUMENTOV IAF
Výraz „mal by“ sa v tomto dokumente používa na označenie uznávaných prostriedkov na
splnenie požiadaviek normy. Orgán posudzujúci zhodu môže tieto požiadavky splniť
ekvivalentným spôsobom za predpokladu, že ich splnenie môže akreditačnému orgánu
preukázať. Výraz „musí“ sa v tomto dokumente používa pri tých ustanoveniach, ktoré sú pri
plnení požiadaviek príslušnej normy záväzné.
ZÁVÄZNÝ DOKUMENT IAF: PRENOS AKREDITOVANEJ CERTIFIKÁCIE MANAŽÉRSKYCH
SYTÉMOV
Tento dokument je záväzný na dôslednú aplikáciu bodu 9.1.1 normy ISO/IEC 17021:2006
a zakladá sa na predchádzajúcej smernici IAF GD2: 2005 Príloha 4 a na smernici
IAF GD6: 2006 Príloha 2. Všetky body normy ISO/IEC 17021 naďalej platia a tento dokument
nenahrádza nijakú požiadavku v tejto norme. Tento záväzný dokument sa netýka výlučne len
systémov manažérstva kvality a systémov environmentálneho manažérstva a možno ho použiť
aj na iné systémy manažérstva.
0 ÚVOD
0.1

Tento dokument obsahuje normatívne kritériá na prenos certifikácie akreditovaných
manažérskych systémov medzi certifikačnými orgánmi. Kritériá možno použiť aj
v prípade akvizícií certifikačných orgánov akreditovaných signatárom IAF MLA.

0.2

Cieľom tohto dokumentu je zabezpečiť, aby sa pri prenose certifikácií akreditovaných
manažérskych systémov udelených jedným certifikačným orgánom na iný certifikačný
orgán udržala neporušenosť takýchto certifikácií.

0.3

Tento dokument uvádza minimum kritérií na prenos certifikácie. Certifikačné orgány
môžu zaviesť prísnejšie postupy alebo činnosti ako sú uvedené v tomto dokumente za
predpokladu, že nevhodne neobmedzia zákaznícku organizáciu pri voľbe certifikačného
orgánu.

1 DEFINÍCIA
1.1 Prenos certifikácie
Prenos certifikácie sa definuje ako uznanie existujúcej a platnej certifikácie manažérskeho
systému, udelenej nejakým akreditovaným certifikačným orgánom (v ďalšom „vydávajúci
certifikačný orgán“) iným akreditovaným certifikačným orgánom (v ďalšom „prijímajúci
certifikačný orgán“) s cieľom vydať svoju vlastnú certifikáciu.
Poznámka: Viacnásobná certifikácia (súčasná certifikácia viac ako jedným certifikačným
orgánom) nespadá pod vyššie uvedenú definíciu a IAF ju neodporúča.
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2 MINIMÁLNE POŽIADAVKY
2.1 Akreditácia
2.1.1 Na prenos sú prípustné len certifikácie udelené akreditovaným signatárom IAF MLA.
Organizácie vlastniace certifikácie, ktoré im neudelia takíto akreditovaní signatári, musia
byť považované za nových zákazníkov.
2.2 Preskúmanie pred prenosom
2.2.1 Certifikáciu budúceho zákazníka musí preskúmať nejaký zodpovedný pracovník
z prijímajúceho certifikačného orgánu. Takéto preskúmanie musí pozostávať
z preskúmania dokumentácie a bežne by malo zahrnúť aj z návštevu budúceho zákazníka.
Ak sa návšteva neuskutoční, musí to byť plne odôvodnené a dôvody musia byť
zdokumentované; návšteva sa musí vykonať, ak sa nedá s vydávajúcim certifikačným
orgánom nadviazať nijaký kontakt. Preskúmanie musí zahŕňať nasledujúce body a jej
zistenia musia mať plne zdokumentované:
i
ii
iii

iv

v
vi
vii

potvrdenie, že zákazníkove certifikované činnosti spadajú do akreditovanej oblasti
prijímajúceho certifikačného orgánu;
dôvody, pre ktoré sa usiluje o prenos;
že pracovisko alebo pracoviská, ktoré si želajú prenos certifikácie, sú držiteľmi
akreditovanej certifikácie, ktorá je platná, pokiaľ ide o autentickosť, trvanie a oblasť
činností spadajúcich pod certifikáciu manažérskeho systému. Ak sa to dá, platnosť
certifikácie a stav najdôležitejších nezhôd by mal vydávajúci certifikačný orgán, ak ešte
vykonáva svoju činnosť, overiť . Ak nie je možné z nejakých dôvodov spojiť sa s
vydávajúcim certifikačným orgánom, prijímajúci certifikačný orgán musí tieto dôvody
zaznamenať;
zváženie posledných správ z certifikačných alebo recertifikačných auditov, následných
správ z dohľadov a ľubovoľné vážne nezhody, ktoré z nich môžu vyplynúť. Takéto
zváženie musí zahŕňať aj všetku inú dostupnú relevantnú dokumentáciu, týkajúcu sa
certifikačného procesu, t. j. rukopisné poznámky, kontrolné zoznamy. Ak posledné
správy z certifikačných, recertifikačných alebo dohľadových auditov nie sú sprístupnené
alebo ak skončila platnosť dohľadového auditu, potom sa na organizáciu musí pozerať
ako na nového zákazníka;
prijaté sťažnosti a podniknuté opatrenia;
stav v prebiehajúcom certifikačnom cykle (pozri bod 2.3.4 tohto dokumentu);
každú prebiehajúcu aktivitu organizácie voči regulačným orgánom, pokiaľ ide o právny
súlad.

2.3 Certifikácia
2.3.1 Za normálnych okolností môže byť prenesená len platná akreditovaná certifikácia. Ak
certifikáciu udelil certifikačný orgán, ktorý skončil svoju činnosť alebo ktorého
akreditácia skončila, bola pozastavená alebo odňatá, prijímajúci certifikačný orgán môže
zvážiť prenos certifikácie podľa svojho rozhodnutia. V takých prípadoch prijímajúci
certifikačný orgán musí ešte pred prenosom dostať súhlas od akreditačného orgánu,
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ktorého značku chce umiestniť na certifikát. V prípade uskutočnenia prenosu
nadobúdajúci certifikačný orgán by mal, kde je to možné, splniť zmluvné záväzky
certifikačného orgánu, od ktorého certifikáciu získava.
2.3.2 Certifikáciu, o ktorej sa vie, že bola odňatá alebo ktorej hrozí odňatie, sa nesmie na
prenos akceptovať. Ak si prijímajúci certifikačný orgán nie je schopný overiť stav
certifikácie u vydávajúceho certifikačného orgánu, organizácia musí byť požiadaná, aby
potvrdila, že certifikát nie je pozastavený alebo že mu nehrozí pozastavenie.
2.3.3 Významné nezhody by, ak je to možné, mal vylúčiť vydávajúci certifikačný orgán ešte
pred prenosom. Inak ich musí vylúčiť prijímajúci certifikačný orgán.
2.3.4 Ak sa nezistia v preskúmaní pred prenosom nijaké ďalšie významné alebo potenciálne
problémy, certifikáciu možno po bežnom rozhodovacom procese vydať. Program
prebiehajúceho dohľadu by mal byť založený na predchádzajúcom certifikačnom režime,
čo neplatí v prípade, že by prijímajúci certifikačný orgán v dôsledku preskúmania
vykonával počiatočný alebo recertifikačný audit.
2.3.5 Ak po preskúmaní predprenosovým auditom stále existujú pochybnosti ohľadne
primeranosti prebiehajúcej alebo predchádzajúcej certifikácie, prijímajúci certifikačný
orgán musí v závislosti od veľkosti pochybností:
•

považovať žiadateľa za nového zákazníka

alebo
•

vykonať audit sústreďujúci sa na zistené problémy.

Rozhodnutia týkajúce sa požadovaných činností budú závisieť od charakteru a rozsahu
akýchkoľvek zistených problémov a musia byť organizácii vysvetlené a odôvodnenie
rozhodnutia musí certifikačný orgán zdôvodniť a uchovať o tom záznamy.
Koniec Záväzného dokumentu IAF: Prenos akreditovanej certifikácie manažérskych systémov.
Ďalšie informácie
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