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Certifikační postup systému managementu jakosti na základě úrovně prokazování norem řady
EN ISO 9001 a při zohlednění dopravně právních požadavků dle Přílohy X RREG 2007/46 se dělí
na 4 stupně. Auditoři jsou nominováni vedoucím certifikačního místa TÜV NORD CERT dle jejich
kvalifikace a oprávnění pro dané odvětví (scope).

Stupeň 0: Příprava auditu (Prvotní audit)
Příprava auditu slouží přezkoumání, zda má certifikace u žadatele smysl. V rámci přípravy na audit
bude objasněno, zda a jaká schválení u KBA zákazník již vlastní nebo o jaká schválení má v úmyslu
zažádat.

Stupeň 1: Hodnocení připravenosti (1. stupeň auditu)
Analogicky k požadavkům normy ISO 9001 bude s klasifikací společnosti absolvován 1. stupeň
auditu. V rámci toho budou zahrnuty aktuálně platná nařízení / směrnice, podle kterých byly, popř.
mají být objekty schválení testovány; včetně věstníků KBA / VdTÜV.

1.1 Plánování auditu
Zpracování plánu auditu na základě informací z 1. stupně auditu.
V plánu auditu budou uvedeny objekty schválení.

Stupeň 2: Provedení auditu (2. stupeň auditu)
Na místě se posoudí, do jaké míry systém managementu zajišťuje účinnou kontrolu shody
vyráběných objektů schválení s příslušným schváleným typem.
V rámci toho jsou zahrnuty dodatečné požadavky silničního dopravního práva, tj. porovnání zkoušky
CoP- (shody výroby) ve společnosti s požadavky nařízení (ES, EHK, StVZO / Předpis o podmínkách
provozu vozidel na silničních komunikacích). Dokumentace výsledků se provádí také ve formuláři
„Zpráva o postupech k zajištění shody výroby“ (CoP-Auskunft, v příslušném platném znění).
Je zajištěno, že každý KBA auditor má přístup k příslušným předpisům.
Požadavky normy ISO 9001 jsou doplněny.
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Stupeň 3: Udělení certifikátu / Dozor
Certifikát bude udělen, pokud byla prokázána účinnost systému. Kromě dokumentů předložených
pro certifikační proces dle ISO 9001 musí být certifikačnímu místu / veto předána k přezkoumání:
• Zpráva o postupech k zajištění shody výroby (CoP - Auskunft).
Postup bude uvolněn certifikačním místem / vetomanem. Zpráva CoP bude předána KBA.
Jedna kopie zprávy bude uložena v archívu (TN CERT).
Doba platnosti certifikátu TÜV NORD CERT činí tři roky, jsou-li ve společnosti prováděny ročně
kontrolní audity.
Při přerušení výroby na více než 12 měsíců musí zákazník o tom informovat certifikační místo;
to platí i pro obnovení výroby.
Před uplynutím doby platnosti musí být ve společnosti proveden prodlužovací audit k prodloužení
platnosti certifikátu na další 3 roky. Při prodlužovacím auditu bude namátkovou kontrolou
přezkoumána účinnost celého systému managementu jakosti. Změny systému managementu jakosti
zašle zákazník společně s příslušnou dokumentací předem písemně. Průběh auditu je obdobný jako
u stupně 2 tohoto popisu.
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