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Memorandum o porozumění 
 

 
My, zástupci organizací certifikujících systémy managementu v České republice 
a podporujících myšlenku Českého národního certifikačního fóra (CNCF) u vědomí 
spoluodpovědnosti za vývoj certifikačního prostředí v České republice přijímáme toto 
memorandum: 
 

1. Považujeme za rozhodující všeobecnou podporu důvěryhodnosti a kvality certifikace 
systémů managementu. Jsme proto připraveni spolupracovat s Českým institutem pro 
akreditaci a jeho orgány, Radou ČR pro jakost, podnikatelskými svazy a sdruženími, 
organizacemi veřejného sektoru a dalšími zainteresovanými stranami, které chápou 
certifikaci jako jeden z důležitých nástrojů podpory konkurenceschopnosti českého 
průmyslu a růstu efektivnosti veřejné správy. 

 
2. Tyto aktivity se v souladu s doporučeními Mezinárodní organizace pro normalizaci 

(ISO) a Mezinárodního akreditačního fóra (IAF) zaměřují na klíčové otázky procesů 
certifikace, které se týkají: 

 procesů, zvláště těch, které zajišťují, že auditoři budou schopni vykonávat 
audity kompetentně a kvalifikovaně; 

 úrovně vedení našich certifikačních orgánů a schopnosti ověřovat zprávy 
z auditů. 

 
3. Tento soubor propojení procesů a zdrojů nazvaný dle IAF „systémem managementu 

způsobilosti“ je nezbytné zabezpečit z pohledu zdrojů, správné praxe a etického 
přístupu. Proto 

 se otevřeně hlásíme k dodržování akreditačních požadavků; 
 určujeme potřebné kompetence pro své auditory; 
 identifikujeme nezávislost posuzovatelů zpráv z auditů; 
 posilujeme trénink svých auditorů a odborných expertů; 
 pravidelně hodnotíme výkony svých auditorů; 
 podporujeme a vyžadujeme oborové kompetence auditorů; 
 podporujeme a řídíme profesionální rozvoj auditorů; 
 dbáme na etickou stránku činnosti auditorů, a proto spolupracujeme s auditory, 

kteří dodržují Etický kodex auditora a řídí se jím. 
 

4. Prostřednictvím zajištění vysoké odborné způsobilosti auditorů, jejich pravidelného 
hodnocení a řízeného profesního rozvoje jsme (ve smyslu dokumentů ISO/IAF) 
schopni nabídnout svým zákazníkům vyšší přidanou hodnotou certifikace a tím 
výrazněji přispět k jejich rozvoji.  

 
5. Máme zájem na vzniku CNCF, otevřeného sdružení organizací certifikujících systémy 

managementu a působících na území České republiky, které jsou odhodlány zvyšovat 
kvalitu certifikace systému managementu ve smyslu ustanovení tohoto memoranda.  

 
6. Jsme připraveni vést dialog a přijímat další vhodná opatření pro zvyšování objektivity, 

nestrannosti a nezávislosti certifikace, uplatňovat nejlepší praxe v auditování i metody 
vlastního řízení. 
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My, níže uvedení zástupci organizací certifikujících systémy managementu v České 
republice a podporujících myšlenku Českého národního certifikačního fóra, svým 
podpisem stvrzujeme naše odhodlání dodržovat ustanovení tohoto memoranda. 
 
 
V Praze dne  
 
 
 

 
Organizace 

 
Odpovědný zástupce Podpis 

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 

  

 
 
 
 


