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Příloha 3  Stanov CNCF 
 

Minimální kvalifika ční požadavky na auditory 
 

 
Požadavky uvedené v tomto dokumentu zakotví členové CNCF do své dokumentace 
a implementují je do praxe nejpozději do 4 měsíců od data podpisu Zakladatelské smlouvy 
resp. Smlouvy o přistoupení: 
 
1. Auditoři a vedoucí auditoři splňují požadavky normy ISO 19011.  
 
2. Auditoři a vedoucí auditoři splňují požadavky stanovené normou ISO/IEC 17021 

v článku 7. 
 
3. Auditoři a vedoucí auditoři podepisují a dodržují Etický kodex auditora (uvedený v 

Příloze č. 4). 
 

4. Auditoři a vedoucí auditoři jsou držiteli platných personálních certifikátů pro externí 
auditory vydanými akreditovanými organizacemi v rámci EA-MLA. Tyto certifikáty 
jsou svými kvalifikačními požadavky v souladu s personálními certifikačními 
schématy členských organizací International Personnel Certification Association - IPC 
(certifikáty EOQ, IRCA, TÜV CERT apod.). 

 
5. Certifikační orgány musí zajistit, že pro obory, ve kterých působí, využívají pouze 

způsobilé auditory a vedoucí auditory, případně že doplňují auditní týmy příslušnými 
technickými experty, kteří jsou při auditu osobně přítomni v potřebném rozsahu. 

 
6. Certifikační orgány musí zabezpečit zvyšování všeobecných a specifických znalostí a 

dovedností prostřednictvím plánované činnosti, která minimálně zahrnuje: 
- zpracování a prokazatelného plnění plánů osobního rozvoje auditorů, 
- provádění kalibračních setkání/ interních školení s povinnou a evidovanou účastí“.  

 
Ověřování plnění minimálních kvalifikačních požadavků (dále MKP): 
 

1. Členové CNCF si pravidelně provádějí kontrolu plnění MKP, výsledky této kontroly 
jsou každoročně zasílány Radě CNCF nejpozději k poslednímu dnu měsíce února.  

 
2. Povinností každého člena CNCF je předat informaci o výsledcích z posuzování 

akreditačním orgánem Radě CNCF (do 30 dnů od obdržení Zprávy z posuzování) jako 
důkaz o splnění požadavků na odbornou způsobilost vedoucích auditorů a auditorů. 
V případě, že akreditační orgán konstatujte neshodu vůči požadavkům na odbornou 
způsobilost, je povinností příslušného člena přijmout opatření pro zajištění souladu 
s MKP nejpozději v termínu do 60 dnů od zjištění neshody. 

 
3. Pokud členský certifikační orgán neodstraní neshody vůči MKP ve stanoveném 

termínu, rozhodne Rada CNCF o jeho vyloučení z CNCF.  
 

4. V případě, že člen CNCF nesplňuje MKP, není oprávněn po dobu neplnění těchto 
požadavků používat logo CNCF.  


