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List revizí a změn 
 

Rev. Datum Popis změny Provedl Ověřil 
1 30.04.2019 Vydání  J.Dynybyl M.Krutský 

 
 
 
 
I. Úvodní prohlášení 
 
Certifikační orgán LL-C (Certification) Slovakia  s.r.o. (dále jen LL-C) 
certifikuje shodu systému protikorupčního managementu s požadavky normy 
STN/ISO 37001.  
  
Právní postavení organizace je s.r.o. a je  vedená u Obchodného registra 
Okresného súdu Bratislava 1, Vložka č.: 36091/B.  Společnost je součástí 
skupiny organizací LL-C (Certfication) Group a byla registrována ve Slovenské 
republice ,aby se ve své službě více přiblížila potřebám tuzemských zájemců o 
certifikace a chápala podmínky i potřeby těch stran, které výsledky certifikační 
činnosti využívají nebo se na ně spoléhají.  

 
Certifikační služby jsou dostupné všem zájemcům, kteří přijmou pravidla 
stanovená v této směrnici a požádají o certifikaci. 

 
Vyhlášenou politikou společnosti  LL-C a jejího vedení je certifikovat systémy  
pouze v rámci vlastního certifikačního systému se zajištěním vysokého stupně 
neutrality a nezávislostí vůči certifikovanému subjektu a s důrazem na vysoce 
kvalifikované auditory a technické experty. Nepřipouští se účast jakéhokoliv 
jiného subjektu či jiné certifikační organizace tedy  provádění certifikace 
v zastoupení. 

 
Auditoři, hodnotitelé shody nebo techničtí experti, zapojeni v certifikačním 
procesu jsou povinni plnit své funkce s vyloučením jakýchkoliv ovlivňování od 
třetích stran; externí auditoři, hodnotitelé shody a experti jsou přísně vázáni 
pravidly nestrannosti a nezávislosti certifikačního systému. Všichni provádějí 
svou činnost na základě následujících principů: 

 
- zachování stejného přístup ke všem certifikovaným subjektům s vyloučením 

jakékoliv diskriminace firem nebo osob  
- vyloučení osob z účasti na auditu a rozhodování o udělení certifikátu u 

konkrétního klienta zapojených tam osobně v poradenských činnostech 
v systémech řízení podle požadavků výše uvedených norem, aby nestrannost 
a nezávislost posouzení u konkrétního klienta byla zajištěna 

- vyloučení osob z účasti na hodnocení/posuzování shody a rozhodování o 
udělení certifikátu u konkrétního klienta, jejichž činnost by mohla být 
povařována za poradenství, podporu při projektování, provozování výrobků, 
tvorbě příslušných inspekčních postupů, které porušují závazek nestrannosti 

- důsledné oddělení auditu/expertního posudku a rozhodnutí o udělení 
certifikátu 
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- důsledné oddělení hodnocení/posuzování shody a rozhodnutí o udělení 
certifikátu 

- přísné dodržování důvěrnosti všech osob zapojených do certifikačního 
procesu. 

 
Služby LL-C jsou založeny na následující politice a principech: 
 
- filosofii podporovat zvyšování důvěry v certifikaci jako účinného nástroje pro 

zvyšování kvality výrobků a služeb a šetrnějšího přístupu k životnímu 
prostředí 

- zvyšování bezpečnosti informačních systémů 
- zajištění maximální možné míry integrace při posuzování systémů řízení 

zavedených podle více norem a předpisů  
- zajištění teritoriální a termínové dostupnosti auditorů a hodnotitelů 

(posuzovatelů) 
- důsledné zajištění kvalifikovaných osob – auditorů a hodnotitelů 

(posuzovatelů) z hlediska jejich odbornosti v oboru, auditorské zkušenosti, 
zkušenosti z hodnocení při posuzování shody a neméně etiky vystupování 

- přísné dodržování důvěrnosti 
- preference účelnosti přijímaných opatření před formálností plnění požadavků 

norem 
- využívání nejmodernějších postupů pro provádění zkoušek a přijímání 

takových organizačních opatření, aby nemohlo docházet ke střetu zájmů a 
zpochybnění výsledků zkoušek     

 
 
 
II.     Účel a rozsah platnosti 
 
Účel 
Tato směrnice definuje  postup, který je používán pro certifikaci systémů řízení. 
Vysvětluje podstatu a postupy certifikačního procesu, které jsou významné pro 
subjekty zajímající se o certifikaci. Instrukce je založena na požadavcích normy 
ISO/IEC 17021-1:2015 a MSA-CS/01 
 
Rozsah platnosti 
Tato instrukce se vztahuje na certifikace systémů řízení subjektů působících ve 
výrobní, nevýrobní a státní sféře v oborech podle rozsahu akreditace LL-C.  
 
Společnost certifikuje systémy protikorupčního managementu podle STN ISO 
37001:2019 pod akreditací Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS). 
K certifikací ostatních modelů systému managementu využívá akreditaci 
sesterské společnosti LL-C (Certification) Czech Republic a.s. 
Pro předpisy nebo normy specifické pro určitý obor, které nejsou zde přesně 
jmenovány, ustanovení této směrnice budou adekvátně aplikovány ve vztahu 
k takovému předpisu nebo normě. Případné neshody nebo odchylky jsou pak 
předkládány subjektu případ od případu podle konkrétních požadavků. 

 
 
 
 



LL-C (Certification) 
 

 
RULE 03 

LL-C (Certification) Slovakia s.r.o., Karadžičova 8/A, Bratislava 821 08 

 

5

III.    Definice a zkratky 
 
V této směrnici jsou použity definice z: 
ISO 17021-1:2015 - Všeobecné požadavky na orgány provádějící posuzování     
a certifikaci / registraci systémů jakosti (včetně dokumentů MSA-CS/01, IAF MD 
a pod ) 
 
 
Použité zkratky: 
SNAS -  Slovenská národná akreditačná služba 
ČIA    -  Český institut pro akreditaci 
CO -  certifikační orgán 
VCO  -  vedoucí certifikačního orgánu/ 
ZVCO -  zástupce vedoucího certifikačního orgánu/ 
ZK  -  zmocněnec pro kvalitu 
H  –  hodnotitel při posuzování výsledku auditu.  
VH  -  vedoucí hodnotitel posuzování výsledku auditu  
OP  – osoba certifikačním orgánem pověřená přezkoumáním a posouzením   

výsledků hodnocení certifikačního případu. Rozhoduje o vydání certifikátu. 
TE   - technický expert, specialista, který může být přizván při posuzování 
v oboru mimo profesní specializaci hodnotitele  
 
 
 
IV.     Výběr a použití certifikační normy 
 
Systém protikorupčního managementu 
Pro certifikaci systémů řízení kvality je používána norma ISO 37001 v platné 
verzi. Mimo tuto normu, systém řízení jakosti musí odpovídat očekávání 
příslušného oboru a zákazníků. 
 
Ostatní systémy řízení 
Při použití jiných norem, využije LL-C (Certification) Slovakia s.r.o. akreditačního 
rozsahu LL-C(Certification) Czech Republic a.s. případně požadavky těchto norem 
mohou být doplněné požadavky příslušného akreditačního nebo smluvního 
subjektu. Tyto specifické požadavky budou případ od případu poskytnuté zájemci 
o certifikaci předem. 
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V.     Certifikační postupy - Postup pro certifikaci systému 
řízení 

 
 
Diagram certifikačního procesu – certifikace systému řízení 
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DOTAZNÍK I. ST. (F42 I.) 

PROTOKOLY O NESHODÁCH 
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ZÁKAZNÍK 
 

LL-C 
 

Účastník procesu: SUBDODAVATEL 
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Certifikační proces zpravidla sestává z: 
1. stupeň počátečního auditu 

- posouzení shody požadované dokumentace 
- seznámení se s aspekty, korupčními riziky z předmětu činnosti  
- celkové připravenosti na 2. Stupeň 

2. stupeň auditu 
- posouzení zavedení a uplatnění požadavků ISO 37001 a dokumentace 

v místě provozu žadatele o certifikaci  
- hodnocení výsledků auditu  

 
Jednotlivé stupně postupu během periody platnosti smlouvy o certifikaci jsou: 

- počáteční dvoustupňový audit a hodnocení (certifikační audit) 
- průběžný dozor (dozorový audit) v druhém a třetím roce 
- recertifikační audit (audit opakovaného posuzování) na konci periody 

platnosti certifikátu pro udržení platnosti certifikace. 
 

Následující články popisují jednotlivé fáze. Přílohy č. 1, 2 a 3 ukazují všeobecný 
postup. 
 
Poptávka / nabídka / potvrzení objednávky 
Poptávka jakéhokoliv nového zájemce o certifikaci sytému řízení může být 
projednána ústně při osobním jednání s pracovníkem LL-C nebo zájemcem 
písemně vyjádřena a zaslána dopisem nebo emailem na adresu info@ll-c.sk nebo 
zaslána prostřednictvím elektronického formuláře umístěného na webových 
stránkách www.ll-c.sk . Vedoucí certifikačního orgánu LL-C na základě osobního 
projednání nebo obdržení písemné poptávky na certifikaci ověří údaje uvedené v 
Dotazníku pro nabídku na certifikaci systému řízení - F30 a ověří, zda je obor 
žadatele pokryt akreditací a zda není potřeba spojit  do integrované certifikace 
spolu s LL-C(Certification) Czech Republic a.s.  

 
Na základě poptávky, údajů z dotazníku a aktuálního sazebníku  LL-C vystaví 
Nabídku na certifikaci systému řízení - F31 v písemné formě a zašle na adresu 
žadatele. Nedílnou přílohou nabídky jsou Obchodní podmínky - F32. 

 
Subjekt, který na základě zaslané nabídky si přeje certifikovat systém 
společností LL-C, potvrdí svým podpisem zaslanou nabídku a přiložené obchodní 
podmínky. Podpisem oprávněné osoby žadatele na zaslané nabídce je potvrzena 
objednávka pro provedení auditu systému řízení, popisem přiložených 
obchodních podmínek je uzavřena Smlouva na certifikaci sytému řízení.  
Smlouva se všeobecně řídí ustanoveními 513/1991 Zb. Obchodného zákonníku. 
Dále jsou potvrzeny informace, které poskytnul k jejímu vypracování. 

 
Potvrzením objednávky je zahájen následující proces: 
- je zaevidován do interního systému certifikační případ (zakázka) včetně údajů 

o žadateli 
- je jmenován vedoucí auditor, který zahájí plánování auditu (kontakt 

s pověřenou osobou žadatele, doplnění podmínek, sestavení týmu auditorů, 
datum auditu) 

- žadatel je vyzván, aby předložil společnosti LL-C příručku nebo jiný dokument 
popisující systém řízení nejméně 14 dní před předpokládaným auditem. 
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Auditoři 
Vedoucí certifikačního orgánu LL-C jmenuje vedoucího auditora, členy 
auditorského týmu, technické experty a hodnotitele auditu. Musí být dodržena 
všeobecná kriteria kvalifikace auditorů včetně profesního zaměření a zkušeností, 
zohledňujících předmět činnosti žadatele a případné zvláštní procesy (např. 
svařování), nestrannost a nezávislost. Jmenování vedoucího auditora musí být 
oznámeno žadateli s dostatečným předstihem. 
 
Předkládaná dokumentace 
Předkládaná dokumentace k posouzení musí přiměřeně definovat organizační 
strukturu žadatele a popis jeho aktivit.  Dokumentace může navíc mimo příručku 
zahrnovat příslušné postupy . Dokumentace musí zohlednit přímé i nepřímé 
požadavky vycházející z použité normy a z předmětu činnosti. 
 
Posouzení dokumentace 
LL-C považuje za důvěrné veškeré informace a podklady klienta. 
Vedoucí auditor posoudí předloženou dokumentaci z hlediska úplnosti a shody 
s požadavky vybrané normy. V případě závažných neshod obdrží žadatel zprávu 
ve formě Protokol o neshodách – F46, ke kterým musí přijmout nápravná 
opatření a uvést datum pro jejich splnění. Tyto neshody musí být odstraněny 
před certifikačním auditem. Nepodstatné neshody a nejasnosti mohou být 
vyjasněny v průběhu auditu. Hodnocení dokumentace provádí vedoucí auditor 
mimo pracoviště klienta. Posouzení dokumentace probíhá jako součást přípravy 
certifikačního auditu. Nová vydání a revize dokumentace jsou – pokud je to 
nutné – přezkoumány při dozorovém auditu. 
 
 
 1. stupeň počátečního auditu 
 
Provedení 1. stupňů je povinné a provádí se jako součást počátečního auditu (1. 
stupeň). Cílem 1. stupňů auditu je zjistit připravenost žadatele s tím, zda jsou 
splněny podstatné a hlavní podmínky pro provedení 2. stupňů auditu. 
 
Výsledky z 1. stupňů auditů jsou předkládány ve formě Protokolu o neshodách – 
F46 a na specifických formulářích. 
 
Za některých okolností lze 1. stupeň provést mimo společnost žadatele využitím 
dotazníků a telekomunikačních technologií. CAAT RAP. 
 
V případě kladného výsledku z 1. Stupně je možné přistoupit k 2.stupni.V 
případě negativního výsledku je poskytnut čas klientovi k odstranění neshod z 1. 
Stupně. 

 
Příprava a plánování auditu 
Vedoucí auditor ve spolupráci se žadatelem sestaví program (plán) průběhu 
auditu a písemně informuje žadatele. Plán obsahuje všechny informace nutné pro 
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žadatele k přípravě auditu. Je-li to nutné, může vedoucí auditor předem za 
účelem plánu navštívit žadatele. 

V případě integrovaného auditu se vytvoří pouze jeden plán auditu, vedoucí 
auditor sestavuje plán auditu tak, aby nedošlo k opakovanému ověřování 
společných požadavků jednotlivých norem. 

1. a 2. Stupně auditu jsou časově oddělené , aby klient mohl uplatnit nápravná 
opatření před 2.stupněm a nedošlo k přerušení auditu. 1. A2.stupeň je možné 
časově navázat bez časové mezery pouze v případě, že je klient upozorněn na 
riziko přerušení auditu v případě neshod z 1.stuoně – viz Obchodní podmínky F-
32. 
 
 
 
AUDIT 
Úvodní jednání 
Úvodní jednání je pohovor auditora/ů s vedením žadatele a s jeho představitelem 
vedení pro kvalitu. Účelem úvodního jednání je: 
- dosažení shody obou stran v otázkách obsahu a postupu certifikace 
- projednání výsledků 1. stupňů auditu 
- určení způsobu oficiální komunikace auditorů s managementem 
- ověření skutečnosti, zda rozsah auditu poskytne auditorům výsledky vhodné 

pro zhodnocení systému 
- prohlášení o důvěrnosti a nestrannosti týmu auditorů. 
 
Provedení auditu 
Auditoři při asistenci představitele vedení nebo jeho zástupců prověří systém 
v organizačních jednotkách žadatele podle plánu včetně změn přijatých při 
úvodním jednání. Při auditu auditoři použijí dotazník a prověří, zda systém řízení 
je zaveden a uplatněn ve shodě s požadavky příslušné normy a s dokumentací 
žadatele. Po skončení auditu předloží vedoucí auditor žadateli předběžnou ústní 
zprávu o výsledcích. Tým auditorů není oprávněn poskytnout konečný výsledek. 
Písemná zpráva, obsahující výsledek auditu a další důležité údaje, obdrží žadatel 
do 14 dnů. Žadatel se k nim může vyjádřit do následujících 14 dnů. Jestliže jsou 
zjištěny nedostatky v systému řízení, žadatel musí navrhnout odpovídající 
nápravná opatření a termín jejich splnění, lhůty jsou závislé na konkrétním 
zjištění. 
 
Hodnocení výsledků auditu 
Vedoucí auditor předá hodnotiteli (např. vedoucímu certifikačního orgánu nebo 
 jeho zástupci) kompletní dokumentaci z auditu k nestrannému vyhodnocení a 
rozhodnutí o certifikaci. 

 
Kriteria hodnocení výsledku audit jsou následující: 
- ověření shody se směrnicemi společnosti LL-C na certifikaci 
- ověření shody s příslušnou normou 
- doložení výsledků auditu v dokumentaci z auditu (zpráva, dotazník, protokoly 

o neshodách) 
Nejasnosti vyjasní hodnotitel jmenovaný pro daný případ s vedoucím auditorem. 
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V závislosti na neshodách může vzniknout potřeba dodatečného auditu na 
prošetření nápravných opatření před vydáním / souhlasem s ponecháním 
certifikátu. Hodnotitel auditu přezkoumá výsledek dodatečného auditu. 
 
Informace žadateli 
V případě, že hodnotící komise dojde k závěru, že výsledky posuzování opravňují 
certifikační společnost k vydání nebo ponechání certifikátu, žadatel obdrží 
certifikát (v případě počátečního auditu) a zprávu z auditu, případně zprávu za 
jakých dodatečných podmínek certifikát může být vydán (ponechán). 
 
V případě, že hodnotící komise dojde k závěru, že výsledky posuzování 
neopravňují certifikační společnost k vydání nebo ponechání certifikátu, sdělí 
prostřednictvím VCO toto rozhodnutí žadateli včetně zdůvodnění. 
Žadatel se může odvolat k vedoucímu certifikačního orgánu a požádat 
s příslušným zdůvodněním o změnu rozhodnutí. 
 
Smlouva o certifikaci 
Smlouva o certifikaci systému řízení, která řeší práva a povinnosti žadatele a 
certifikačního orgánu, je uzavřena potvrzením Obchodních podmínek pro 
následný dozor nad udržováním certifikace - F32 a  Nabídky na certifikaci 
systému řízení - F31 žadatelem. Žadatel musí tyto dokumenty potvrdit nejpozději 
před zahájením počátečního auditu. Tato smlouva je pro vystavení certifikátu a 
jeho udržování závazná. 
 
Certifikace 
Po splnění výše uvedených náležitostí je vydán žadateli certifikát (2 originály 
v národním jazyce sídla žadatele a 2 originály v AJ. Pro další výtisky a pro 
cizojazyčné verze mohou být účtovány dodatečné poplatky. Platnost certifikátu 
stanovena na tři roky za předpokladu, že je průběžně dozorováno plnění 
podmínek příslušné normy resp. norem a jsou dodržována smluvní ujednání. 
 
Použití loga LL-C 
Použití symbolů LL-C je upraveno v rámci Obchodních podmínek pro následný 
dozor nad udržováním certifikace - F32. Certifikovaný subjekt musí takto pravidla 
dodržovat včetně použití log a značek odkazujících na certifikaci na reklamních 
předmětech. 
 
Udržování platnosti 
Za účelem udržování platnosti certifikátu provádí LL-C dozorové audity na zjištění 
efektivnosti systému. LL-C provádí tyto audity tak, že 1. dozorový po prvotní 
certifikaci audit musí být zahájeny vždy k výročnímu datu provedení prvního 
certifikačního s minimální toleranci, u ostatních auditů je vhodné aplikovat toto 
pravidlo rovněž tu s minimální tolerancí. 
 
Jestliže v průběhu dozorového auditu shledá LL-C, že systém řízení 
certifikovaného subjektu neodpovídá požadavkům příslušné normy, bude 
subjektu dána možnost přijmout nápravná opatření ve stanovené lhůtě. LL-C 
zhodnotí a prošetří, zda zahájená nápravná opatření jsou adekvátní pro 
ponechání certifikátu v platnosti. 
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Před ukončením platnosti certifikátu a za předpokladu, že si držitel certifikátu 
přeje nadále pokračovat s certifikovaným systémem u společnosti LL-C, LL-C 
musí provést recertifikační audit. Plánování musí zohlednit dobu potřebnou 
k auditu a rozhodnutí tak, aby nový certifikát mohl být vydán nejlépe před 
uplynutím platnosti starého. 
 
Podstatné změny organizace (např. změna počtu poboček), předmětu činnosti a 
hlavní dokumentace musí být předloženy společnosti LL-C nejméně 14 dní před 
zahájením auditu. 
 
 
 
 
VI.     Pozastavení a zrušení platnosti certifikátu 
 
 
Pozastavení certifikátu 
V případě porušení smlouvy o certifikaci jeho držitelem a na základě následného 
důkladného prošetření vážnosti porušení, může být certifikát pozastaven na dobu 
stanovenou LL-C. Toto může nastat např. v následujících případech: 
 
- provedený dozor prokáže, že klient  řádně neplní povinnosti vyplývající ze 

schváleného systému protikorupčního managementu, odsouhlasená nápravná 
opatření nebyla řádně uplatněna během dohodnuté doby na provedení 
nápravných opatření 

- dozor nemohl být proveden včas (např. certifikovaný subjekt odmítá 
provedení dozoru) 

- certifikovaný subjekt je v nesolventní situaci nebo v očekávání konkurzu 
- certifikovaný subjekt používal certifikát nedovoleným způsobem 

 
Pozastavení je sděleno držiteli doporučeným dopisem a zveřejněno na webových 
stránkách certifikačního orgánu. Držitel se může odvolat ve lhůtě 30 dní 
k vedoucímu certifikačního orgánu LL-C. Pozastavení LL-C zruší okamžitě, pokud 
certifikovaný subjekt prokáže odstranění porušení smlouvy nápravným opatřením 
ve stanovené lhůtě.  
 
Zrušení/Odejmutí certifikátu  
Jestliže držitel navzdory instrukcím od společnosti LL-C nesplní své závazky ze 
smlouvy o certifikaci, např. nepřijme nebo nesplní nápravná opatření 
k nedostatkům výše uvedeným, LL-C okamžitě ukončí platnost certifikátu. Toto 
oznámí držiteli, požádá o vrácení originálů certifikátů doporučeným dopisem a 
tuto skutečnost zveřejní. Ostatní důvody pro zrušení mohou např. být: 
 
- dozorový audit prokáže, že podstatné požadavky na systém protikorupčního 

managementu  nejsou splněné 
- přes opakované snahy možno provést dozorové činnosti v dohodnutých 

lhůtách  
- držitel o zrušení požádal 
- držitel neplní finanční a jiné závazky vůči společnosti LL-C 
- jiné porušení Obchodních podmínek - F32 ze strany držitele. 
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VII.    Odpovědnost certifikační společnosti 

 
Důvěrnost 
LL-C pokládá všechny informace a dokumentaci držitele certifikátu nebo žadatele 
za důvěrné. 

 
Jmenování auditorů a jejich kvalifikace (certifikace systému řízení) 
Pro certifikaci systémů  řízení vybere vedoucí certifikačního orgánu auditory 
mající odpovídající kvalifikaci a relevantní profesní zkušenost. Znalosti auditorů 
jsou nepřetržitě aktualizovány interní i externí přípravou. 
Auditoři nebo osoby jmenované pro vydání rozhodnutí o certifikaci (hodnotitel) 
(vedoucí certifikačního orgánu nebo pro daný případ určený zástupce) 
v konkrétním certifikačním případu nesmí být aktivními účastníky v konzultacích 
při budování systému žadatele nebo s ním jinak svázáni způsobem, který 
nezaručí nestrannost při rozhodování. Jmenování auditoři jsou navrženi žadateli 
k odsouhlasení. Žadatel má možnost odmítnout jednotlivé auditory. Musí však 
uvést důvody, které VCO posoudí a příjme jako konečné. V případě stížnosti 
zákazníka, pak VCO postupuje podle Příručky jakosti – Rule 01. Externí experti a 
auditoři jsou rovněž vázáni důvěrností na základě smlouvy se společností LL-C. 

 
 
 
 
Uložení dokumentů 
LL-C ukládá všechny certifikační záznamy, dokumenty a zprávy po dobu 3 let po 
skončení jejich aktuálnosti při certifikaci systému řízení a při certifikaci produktu 
ukládá všechny certifikační záznamy, kompletní dokumentaci a zprávy podle 
požadavků vztahujících se směrnic. 
 
 
Zveřejňování certifikace 
LL-C v pravidelných intervalech zveřejňuje držitele certifikátu na internetové 
stránce www.ll-c.info. V případě pozastavení a odejmutí certifikátu je tato 
informace zveřejňována okamžitě. 

 
 

VIII.   Odpovědnost držitele certifikátu 
 
 
Kontrola systému řízení 
Certifikováním systému řízení bere na sebe držitel certifikátu závazek 
přezkoumávat účinnost tohoto systému pravidelnými a dokumentovanými 
interními audity. Jestliže zjistí nedodržování příslušné normy, musí přijmout ze 
své vlastní iniciativy sám nápravná opatření. Průběžný dohled ze strany 
společnosti LL-C nezbavuje držitele certifikátu tohoto závazku. 
 
Asistence auditorům LL-C 
Držitel je povinen umožnit společnosti LL-C provést audit včas a poskytnout 
asistenci auditorům při provádění auditu. Musí auditorům umožnit přístup do 
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všech prostor podniku, zahrnujících rozsah certifikace a umožnit auditorům 
přezkoumání všech relevantních dokumentů. 
 
 
Modifikace systému řízení držitele certifikátu 
Držitel je povinen neprodleně informovat LL-C o všech změnách systému řízení 
nebo jeho modifikacích, majících vliv na rozsah platnosti certifikátu, např.  
- v případě organizačních změn (změna jména, místo provozu, prodej nebo 

nákup podniku nebo jeho částí, žaloba na konkurz, rozsah certifikace, atd.) 
- v případě výrazných změn hlavních činností, sektoru služeb 
- v případě podstatných změn v dokumentaci. 
LL-C prošetří změny. V návaznosti na jejich charakter a rozsah může být 
rozhodnuto o provedení mimořádného auditu. 

 
 

 
 
IX.     Uplatnění změn certifikačních pravidel 
 

 
Systém certifikace LL-C je založen na požadavcích platných norem a 
akreditačních požadavcích. Všichni držitelé certifikátu musí být informování 
v případě změn, kdy certifikační systém musí být upraven. Toto může nastat 
v případech: 
- revizí a změn norem pro certifikaci  
- změn akreditačních pravidel (např. změn period dozoru, výdajů spojených 

s akreditací a audity apod.). 
 

V případě, že držitel nesouhlasí se změnou, smlouva o certifikaci končí vstupem 
změny v platnost. 

 
 

X.      Náklady auditu a poplatky 
 
 

Poplatky za certifikaci jsou stanoveny sazebníkem společnosti LL-C, který je 
v případě certifikace systému řízení vyhotoven na základě platných požadavků 
mezinárodních dokumentů pro certifikace.  V rámci akreditace musí LL-C splnit 
tyto požadavky, především týkající se časového rozsahu auditu. 
Poplatky za certifikaci nebo případné další mimořádné náklady jsou předmětem 
nabídky.  
Před započetím auditu/hodnotících činností musí být  žadatelem uhrazena 
zálohová faktura – akreditační podmínka, kdy platba nesmí být vázána na 
výsledek certifikačního procesu. viz F32 
 
 
XI.     Odvolací postup 
 
Odvolání 
Klienti se mohou proti rozhodnutí LL-C odvolat k vedoucímu certifikačního orgánu 
ve lhůtě 30 dní. Ten musí sestavit 3 člennou komisi z auditorů nebo expertů 
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(VCO včetně), kteří se na auditu/hodnocení shody ani rozhodnutí o certifikaci 
nepodíleli, komise případ zhodnotí a rozhodne hlasováním s prostou většinou. 
 
Stížnosti 
Kterákoliv třetí strana si může stěžovat u LL-C na certifikační rozhodnutí. Je 
uplatněn podobný postup jako u odvolání v závislosti na typu stížnosti.  
 
V případě nařízení mimořádného auditu je odvolací komise svolána až po 
rozporování jeho výsledku. 
 
Přesný postup pro přijímání stížností a odvolání, jejich hodnocení a provádění 
hodnocení je zdokumentován v Rule12 – Jednací řád odvolací komise. 
 

 
 


