Plnění specifických požadavků na zajištění jaderné bezpečnosti
v dodavatelském řetězci pro jadernou energetiku

TÜV NORD Czech - Certifikace systému managementu
pro dodávky do oblasti jaderné energetiky

V roce 2019 byla vydána nová
norma pro dodavatele v jaderné
energetice: ČSN ISO 19443:2019
Systémy managementu
kvality - Specifické požadavky
na používání ISO 9001:2015
organizacemi v dodavatelském
řetězci v odvětví jaderné energie,
které dodávají produkty
a poskytují služby důležité
z hlediska jaderné bezpečnosti.
Naše společnost, jako
zpracovatel normy, převzala
odpovědnost za vydání české
verze výchozí ISO 19443:2018.
Nová norma zapracovává
závazné požadavky
doporučení IAEA (Mezinárodní
agentury pro atomovou
energii) - General Safety
Requirements No. GSR Part 2
a transponuje systémové
požadavky na management
(jaderné) bezpečnosti
do prostředí EN ISO 9001:2015.

Význam normy
Norma ISO 19443:2018 zásadně
kloní prioritu cílů systému managementu
k jaderné bezpečnosti. Proto splnění požadavků
nové normy vyžaduje zásadní přestavbu systému
managementu zavedeného dle EN ISO 9001:2015.
Plnění požadavků normy ISO 19443:2018 bude v mnoha
případech dodávek do zahraničních projektů výstavby jaderných
elektráren podmínkou pro akceptaci organizace jako dodavatele
v celém dodavatelském řetězci.
Cílová skupina
Cílovou skupinou certifikace jsou všechny organizace v dodavatelském
řetězci v odvětví jaderné energetiky, které dodávají produkty a poskytují
služby důležité z hlediska jaderné bezpečnosti, tedy např.: hutní
a strojírenské výrobky, čerpadla, armatury, těsnící materiály, spojovací
prvky, elektro zařízení, expertní a inženýrské služby. Jedná se o ty
organizace, které plánují účast v zahraničních projektech.

Rozsah služeb nabízených TÜV NORD Czech
� v eřejná školení a poskytnutí metodických informací k požadavkům
normy a legislativy
� p
 řezkoumání shody vašeho systému řízení s požadavky
ČSN ISO 19443: 2019, resp. ISO 19443:2018
� provedení rozdílového auditu
� p
 rovedení certifikačního auditu (s vydáním neakreditovaného
certifikátu TÜV NORD Czech)
� p
 o zavedení certifikace v akreditačním systému ČR jednoduchý
přechod na akreditovaný certifikát
Naše know-how pro Váš úspěch
TÜV NORD Czech je uznávaným a spolehlivým partnerem pro inspekční
a certifikační služby i zkušební činnosti. Je členem nadnárodní společnosti
TÜV NORD GROUP, která patří k nejvýznamnějším autoritám nejen
na evropském, ale i celosvětovém měřítku. S působností ve více než
70 zemích světa nabízí TÜV NORD GROUP nejen stabilní a nezávislou péči
o klienty, ale také kompetenci v různých průmyslových odvětvích, včetně
jaderné energetiky. Jsme smluvním partnerem společnosti ČEZ, a.s.

TÜV NORD Czech, s.r.o.
Ing. Daniel Jarchovský
Českomoravská 2420/15
190 00 Praha 9
Tel.: +420 296 587 251
Mobil: +420 702 127 992
E-mail: jarchovsky@tuev-nord.cz

03-09-2019

TÜV NORD Czech disponuje zkušenými kompetentními auditory
pro oblast jaderné bezpečnosti, dlouhodobě působí jako inspekční
a certifikační společnost v oboru jaderné energetiky a je autorizovanou
osobou pro tuto oblast.
TÜV NORD Czech spolupracuje s ČEZ, a.s. v oboru jaderné energetiky
v oblasti dodávek vybraných zařízení a materiálů, nedestruktivního
testování, svařování, metalografie, analýz a zkoušení kovů.
Dále spolupracuje se Státním úřadem pro jadernou bezpečnost při
vydávání metodických materiálů a koordinaci autorizovaných osob.

