
TÜV NORD CERT informuje 

Změny v převodu certifikátů 
 

Závazný mezinárodní metodický dokument IAF MD 2: 2017 pro převod akreditované certifikace 
systémů managementu mění dosavadní pravidla auditů systémů managementu podle ISO / IEC 
17021-1: 2015. 

To reflektuje i interní směrnice TÜV NORD CERT A00VA02 a příslušný postup musí certifikační místa 
uvést v účinnost okamžitě a bez zbytečného prodlení. 

Předpoklady 

Přenos lze uplatnit pouze pro certifikaci, na kterou se vztahuje akreditace signatáře IAF nebo 
regionální MLA na úrovni 3 a případně na úrovni 4 a 5. Organizace, které jsou držiteli certifikace, na 
něž se tyto akreditace nevztahují, se považují za nové klienty. 

Převádí se pouze platná akreditovaná certifikace. Osvědčení, o kterém je známo, že je pozastaveno, 
nebude přijato k převodu.. 

Hlavní změny 

Přezkoumání před převodem 

 „Přezkoumání před převodem“ (přezkoumání dokumentace a / nebo předběžnou návštěvu) 
vždy provádí kompetentní auditor. Přezkoumání před převodem je dokumentováno v 
kontrolním seznamu / dokumentaci k převodu certifikátů (A00F500e). 

Převod certifikace 

 Po úspěšném dokončení přezkoumání může TÜV NORD CERT jakožto přejímající certifikační 
orgán provést převod certifikace. 

 Je třeba dodržovat obvyklý proces rozhodování o certifikaci, včetně požadavku, aby se 
personál, který o certifikaci rozhodl, neúčastnil osobně přezkoumání před převodem. 

 TÜV NORD CERT jakožto přejímající certifikační orgán rozhodne o certifikaci před zahájením 
jakýchkoli kontrolních nebo recertifikačních auditů. 

 Cyklus certifikace převáděného certifikátu je založen na předchozím cyklu. TÜV NORD CERT 
stanoví program auditu na zbývající část certifikačního cyklu. 

 Je-li přejímající certifikační orgán povinen zacházet s klientem jako s novým klientem v 
důsledku přezkoumání před převodem, začíná certifikační cyklus rozhodnutím o certifikaci.  

Součinnost vydávajících a přejímajících certifikačních orgánů 

 Vydávající certifikační orgán poskytne na žádost TÜV NORD CERT jako přejímající 
certifikační orgán všechny požadované dokumenty a informace. 

 Pokud organizace nadále splňuje požadavky certifikace, vydávající certifikační orgán jí nesmí 
pozastavit nebo odejmout certifikaci po oznámení, že organizace přechází k přejímajícímu 
certifikačnímu orgánu,. 

 Jakmile TÜV NORD CERT jako přejímající certifikační orgán vydal certifikaci, uvědomí o tom 
vydávající certifikační orgán. 
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