
TÜV NORD CERT informuje 

Zmeny v prevode certifikátov 
 

Záväzný medzinárodný metodický dokument IAF MD 2: 2017 pre prevod akreditovanej certifikácie 
systémov manažérstva mení doterajšie pravidlá auditov systémov manažérstva podľa ISO / IEC 
17021-1: 2015. 

To reflektuje aj na interné smernice TÜV NORD CERT A00VA02 a príslušný postup musia certifikačné 
miesta uviesť do účinnosti okamžite a bez zbytočného odkladu. 

Predpoklady 

Prenos je možné uplatniť iba pre certifikáciu, na ktorú sa vzťahuje akreditácia signatára IAF alebo 
regionálnej MLA na úrovni 3 a prípadne na úrovni 4 a 5. Organizácie, ktoré sú držiteľmi certifikácie, na 
ktoré sa tieto akreditácie nevzťahujú, sa považujú za nových klientov. 

Prevádza sa iba platná akreditovaná certifikácia. Osvedčenie, o ktorom je známe, že je pozastavené, 
nebude prijaté k prevodu. 

Hlavné zmeny 

Preskúmanie pred prevodom 

 „Preskúmanie pred prevodom“ (preskúmanie dokumentácie a / alebo predbežnú návštevu) 
vždy vykoná kompetentný audítor. Preskúmanie pred prevodom je dokumentované v 
kontrolnom zozname / dokumentácii k prevodu certifikátu (A00F500e). 

Prevod certifikátu 

 Po úspešnom dokončení preskúmania môže TÜV NORD CERT ako preberajúci certifikačný 
orgán vykonať prevod certifikácie. 

 Je potrebné dodržiavať obvyklý proces rozhodovania o certifikácii, vrátane požiadavky, aby sa 
personál, ktorý o certifikácii rozhodol, nezúčastnil osobne preskúmania pred prevodom. 

 TÜV NORD CERT ako preberajúci certifikačný orgán rozhodne o certifikácii pred začatím 
akýchkoľvek kontrolných alebo recertifikačných auditov. 

 Cyklus certifikácie preberajúceho certifikátu je založený na predchádzajúcom cykle. TÜV 
NORD CERT stanoví program auditu na zostávajúcu časť certifikačného cyklu. 

 Ak je preberajúci certifikačný orgán povinný zaobchádzať s klientom ako s novým klientom 
z dôvodu preskúmania pred prevodom, začína certifikačný cyklus rozhodnutím o certifikácii.  

Súčinnosť vydávajúcich a preberajúcich certifikačných orgánov 

 Vydávajúci certifikačný orgán  poskytne na základe žiadosti TÜV NORD CERT ako 
preberajúceho certifikačného orgánu všetky požadované dokumenty a informácie. 

 Ak organizácia naďalej spĺňa požiadavky certifikácie, vydávajúci certifikačný orgán jej nesmie 
pozastaviť alebo odňať certifikáciu po oznámení, že organizácia prechádza k preberajúcemu 
certifikačnému orgánu. 

 Akonáhle TÜV NORD CERT ako preberajúci certifikačný orgán vydal certifikáciu, informuje o 
tom vydávajúci certifikačný orgán. 
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