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Účel a rozsah platnosti 
 
Účelem této specifikace je poskytnout informace o organizačních a technických krocích, které souvisí 
s pozastavením, odnětím nebo omezením rozsahu certifikace. 
 
Postup: 
  
A. Pozastavení a odnětí  
 
3EC International, s.r.o. si vyhrazuje právo pozastavit nebo odejmout certifikaci a to kdykoliv 
v průběhu tříletého certifikačního období. 
 
3EC International, s.r.o. pozastavuje certifikaci (9.6.5.2) v těchto případech: 
 

 Pokud certifikovaný systém SPOLEČNOSTI trvale nebo vážně selhává při plnění certifikačních 
požadavků, včetně požadavků na efektivitu systému managementu; 

 SPOLEČNOST nedovolí provedení dozorových auditů podle pravidel platné ISO/IEC 17021-
1:2015 nebo nedokončí opatření k nápravě v dohodnutém termínu 

 Pokud nebyl proveden recertifikační audit před datem ukončení certifikace nebo nebyl 
certifikační orgán schopen ověřit implementaci náprav a nápravných opatření pro jakoukoliv 
významnou neshodu 

 SPOLEČNOST dobrovolně požádá o pozastavení certifikace 
 
Dále se pozastavení zvažuje v následujících případech: 
 

 Pokud je zjištěno nesprávné použití nebo zneužití certifikačních symbolů nebo příslušných log 
3EC International, s.r.o. a klient na tato zjištění nereaguje; 

 
 Pokud SPOLEČNOST neplní podmínky smlouvy s 3EC International, s.r.o. včetně finančních; 

 
 Pokud SPOLEČNOST zneváží 3EC International, s.r.o. nebo poškodí její pověst; 

 
Při pozastavení je certifikace systému managementu SPOLEČNOSTI dočasně neplatná (9.6.5.3). Klient je 
o této skutečnosti informován dopisem.  
 
O pozastavení komunikuje se společností manažer kvality a obeznámí klienta s lhůtou, po kterou je 
certifikace pozastavena (ne delší než 6 měsíců). 
 
3EC International, s.r.o. učiní vše pro to, aby SPOLEČNOSTI umožnila přijmout příslušná opatření 
k nápravě; pokud však tak nebude učiněno v přiměřené stanovené časové lhůtě (ne delší než 6 
měsíců), bude certifikace odňata a klient bude manažerem kvality vyzván, aby vrátil originály 
certifikátů kanceláři 3EC a přestal používat certifikační loga (9.6.5.4). 
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3EC International, s.r.o. si vyhrazuje právo jakýmkoliv způsobem podle svého uvážení publikovat, že 
SPOLEČNOSTI pozastavilo nebo odňalo schvalovací certifikát. 
 
Certifikační orgán může provést narychlo oznámené nebo neoznámené audity certifikovaných klientů 
jako následek pozastavení platnosti certifikace klienta.  
 
Pokud se během tříletého certifikačního období SPOLEČNOST rozhodne, že nebude certifikaci nadále 
udržovat nebo pokud to shledá jako nemožné, 3EC International, s.r.o. zruší schvalovací certifikát po 
přijetí takového oznámení. V tomto případě je SPOLEČNOST povinna přestat používat tento certifikát i 
příslušné symboly a loga a vrátit originály certifikátů 3EC International, s.r.o. kanceláři, která je vydala. 
 
B. Omezení rozsahu certifikace 
 
CO přistoupí k omezení rozsahu udělené certifikace (9.6.5.5) v případě, kdy část uděleného rozsahu 
nesplňuje požadavky kriteriální normy, pokud klient trvale nebo vážně neplní certifikační požadavky 
pro tyto části předmětu certifikace. K omezení rozsahu certifikace dochází na základě zjištění 
z dozorových auditů dokumentovaných ve zprávě z auditu. Na základě doporučení ve zprávě z auditu 
je vydán certifikát s novým (omezeným) rozsahem činnosti. Přezkoumává manager kvality. 

 
C. Odvolání 
 
SPOLEČNOST se může odvolat proti rozhodnutí 3EC International, s.r.o. v případě: 
 

 Odepření přijmout žádost SPOLEČNOSTI o certifikaci, 
 

 Nezdaru při doporučení k certifikaci, 
 

 Pozastavení, odnětí nebo zrušení schvalovacího certifikátu, 
 

 Odvolání třetí strany proti rozhodnutí o udělení certifikace, 
 
Měla by tak učinit v souladu s všeobecným postupem 3EC International, s.r.o. pro odvolání, jehož 
kopie bude poskytnuta na vyžádání. 
Proces odvolání se řídí TS 06. 
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