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ZPRÁVA Z RECERTIFIKAČNÍHO AUDITU č. 42011691
ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015

ze dne 18. dubna 2018 

ve společnosti

CROY s.r.o.



VŠEOBECNÁ DATA O ZÁKAZNÍKOVI

CROY s.r.o.

Plzeňská 2599
269 01 Rakovník
Česká republika

Kontakt
Josef Kodet

313 251 131
kodet@croy.cz

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá, je
Prodej a servis speciálních vozidel Mercedes-Benz Unimog, užitkových a nákladních vozidel Mercedes-Benz, vč. 
prodeje náhradních dílů. Prodej, servis, výroba a montáž nástaveb na speciální, užitková a nákladní vozidla, 
přívěsů a návěsů, vč. prodeje náhradních dílů. Prodej a servis samojízdných pracovních strojů, vč. prodeje 
náhradních dílů. Autorizované metrologické středisko pro ověřování tachografů.

Tento produkt odpovídá NACE nebo kategorii Opravy a údržba motorových vozidel, 45
Počet zaměstnanců v certifikované oblasti 44
Počet poboček mimo sídlo společnosti 0
Zvláštní procesy
Certifikované procesy jsou zajišťovány vlastními zaměstnanci a pomocí outsourcingu
Uplatněn návrh a vývoj (8.3) ANO
Počet směn 3,00

DATA CERTIFIKAČNÍHO PROCESU

Normy použité při certifikaci ISO 9001:2015 & ISO 14001:2015
Datum auditu 17. dubna 2018 - 18. dubna 2018
Místa auditu sídlo vedení firmy
Koordinátor a vedoucí auditor Vitouš Zdeněk (ISO 9001:2015)
Auditoři a ostatní účastníci Vitouš Zdeněk (ISO 14001:2015)
Další účastníci auditu
Datum vytvoření plánu auditu 6. dubna 2018
Celkový počet dní auditu (z toho na místě) 4,50 (2,45)
Změna plánu po úvodním jednání NE
Konzultant zapojený do poradenství systému řízení Ing. Martina Čelikovská

Jazyk auditu (zprávy) čj
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1. ROZSAH AUDITU

Popis certifikované společnosti a její činnosti

Infrastruktura, pobočky a místa podnikání
Sídlo vč celého areálu v Rakovníku beze změn, trvá spolupráce se smluvním partnerem pod názvem Servis Vysočina, servis bez 
výrazných investic, pouze obnova nářadí, dovybavení z hlediska standardů, vybavení obchodních prostor, nová barevná vize MB.

Výrobní zařízení nebo podpora služeb
Vybavení servisu a zázemí je beze změn, montážní jámy, zvedací zařízení, montážní a ruční nářadí, infrastruktura areálu vše bez 
změny, kooperace s nástavbami trvá také beze změn.

Popis výrobků nebo služeb
Autorizovaný importér Daimler AG pro Unimog v České republice, s autorizovaným prodejem a servisem nákladních a užitkových 
vozidel Mercedes Benz. Autorizovaný servis nákladních a užitkových vozidel Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso a servis nástaveb 
Schmidt, Mulag, Faun, Kahlbacher, Dücker, Gmeiner, Leistikow.

Lidské zdroje
V HPP 55 zaměstnanců, personalistika Lenka Jakoubková, vstupní školení a odbornost Mgr. Michal Fišer, vč. periodická školení, 
svářecí průkazy, vyhl. 50, měření emisí.

Rozsah certifikace

Certifikace se vztahuje na sídlo, celý areál v Rakovníku, a všechny zaměstnance.

Oblasti vyloučené z certifikace
Bez vyloučení

Průběh certifikace

Účastníci úvodního a závěrečného jednání
Josef Kodet, jednatel, PV, MQ, Mgr. Milan Sunkovský, ved. ND, pom. MQ, ing. Martina Čelikovská, ext. poradce, IA.

Metody auditu
Použita metoda CAAT, k dispozici základní skelet dokumentace dle revidovaných požadavků obou norem, monitoring, analýzy, 
záznamy, přezkoumání, audit proběhl v areálu v Rakovníku. Použita metoda CAAT v rozsahu 30 %. Tato metoda auditu na dálku 
byla předem odsouhlasena s auditovanou společností a byly nahlíženy elektronicky poskytnuté dokumenty a záznamy.

Popis vzorkování
Přezkoumány náhodně vybrané zakázky prodeje, ND, servisu, nahlíženy dokumenty dle revidovaných požadavků obou norem, 
záznamy z analýz, monitoringu, reklamací, přezkumy IA, vstupy a výstupy MR, nástupní formality lidských zdrojů.

Statistika vzorkování
Prodej, zakázka č. 3099/17, AVE Benátky n/J, kupní smlouva 21.3.2018 na Arocs 2536 6x2, Variopress II.52, kooperace K-TECH 
s.r.o. nástavba, zákazník převzal 13.4.2018, servis TS Hostivice,, kontrola KDM, výst. kontrola 18.4.2018, zakázka TCHG č. 
LB11320, výměna převodovky, použita repase, ukončeno, předáno 20.2.2018.

Ověření neshod a odchylek z předchozího auditu
V předchozím auditu nebyly shledány žádné neshody nebo odchylky, doporučení byla přijata jako podnět pro zlepšení systému.
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2. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU A MATICE SHODY - ISO 9001:2015

Charakteristika systému

Kontext organizace - podnikatelské prostředí a zainteresované strany
Organizace určila interní i externí vlivy jejich účel, strategické zaměření v podnikatelském prostředí, za aspekt s největším vlivem 
jsou označeny podmínky dané v zastupování Daimler AG pro Unimog v České republice, s autorizovaným prodejem a servisem 
nákladních a užitkových vozidel Mercedes Benz.

Rozhodující procesy QMS
Autorizovaný prodej a servis nákladních a užitkových vozidel Mercedes-Benz, Mitsubishi Fuso a servis nástaveb Schmidt, Mulag, 
Faun, Kahlbacher, Dücker, Gmeiner, Leistikow , vč. kompletace.

Politika kvality, cíle kvality a změny
Organizační změny, Politika aktualizována k 1.4.2018, vyhlášena a komunikována na webu společnosti spolu s certifikáty, 
strategie je stanovena cestou porad, vize Bílovec u Ostravy, stejná pobočka jako sídlo, showroom, sklad, servis, termín cca 2020, 
např. zápis z porady vedení 6.4.2018.

Organizace, odpovědnosti  a pravomoci
Probíhají drobné organizační změny, do června r. 2018 bude vše beze změn, od 07/2018 J. Kodet jen PV, MQaE bude Mgr. 
Sunkovský, další úpravy vyplynou ze zavedení jednotného o nového SW, spolu s úpravou kompetencí. Řízení integrovaného 
managementu obou systému v úzké spolupráci s externí odbornou firmou ing. M. Čelikovské.

Plánování, rizika a příležitosti
Integrovaný systém nastaven dle procesní mapy, prodejní i servisní proces je operativním plánovacím procesem dle požadavků 
zákazníků, vedení plánuje zajištění zdrojů k realizaci přijatých cílů, např. cíle kvality a environmentu z 8.1.2018, sestavil J. Kodet, 
PV, jako opatření pro řešení analyzovaných rizik a příležitostí.

Lidské zdroje a kompetence
Osvědčení o OZ k měření emisí vozidel se vznětovými motory celkem tři servisní mechanici např.: Ladislav Deskop, Mgr. Michal 
Fišer, Martin Čermák, Osvědčení o absolvování školení na analog a digi tachografy z 22.2.2017, dále Osvědčení ČMI z 16.5.2017 
na ověřování ana i digi tachografů a Certifikát o OZ a/d tachografů z 1.3.2017, vše v aktuálním vydání, podchyceno ve Směrnici 
SM01 10 Metrologie.

Zdroje pro monitorování  a měření
Společnost zajišťuje odpovídající lidské zdroje, infrastrukturu, zajišťuje prostředí pro funkci procesů, nastaveno v integrované 
příručce a v samostatné Příručce kvality AMS měřící pomůcky a nástroje pod řízením ČMI/stanovená - pneuměřič , průtokoměřič, 
ostatní pracovní nestanovená, kalibrována zkušební dráha pro tachografy v délce 40 m, dále ocelové pásmo, vystavený kalibrační 
list jednou za rok, odpovědná osoba metrolog a ved. střediska mgr. Michal Fišer.

Dokumentované informace
Organizace používá následující typu DI - strategické integrované i samostatné dokumenty, např. Politika, integrovaná Příručka, 
Cíle, řídící dokumentaci - Směrnice, Řády a externí dokumentací - normy, právní předpisy, dokumentace zákazníka, záznamy s 
odkazem na souběžnou dokumentaci. Odpovědnost za řízení DI má J. Kodet ve spolupráci s externí spolupracovnicí M. 
Čelikovskou.
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2. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU A MATICE SHODY - ISO 9001:2015

pokračování …

Požadavky na produkt nebo službu, návrh a vývoj
Při realizaci nového typu zakázky vedení řídí proces návrhu a vývoje, vstupní požadavky určuje vždy zákazník, společnost validuje 
návrh v souladu s plánovanými činnostmi, cílem je vždy produkt splňující plnit požadavky zamýšleného použití, změnové řízení je 
řešeno aktuální Směrnicí, poslední aktualizace 24.3.2018.

Řízení výroby a poskytování služby včetně externích dodavatelů, uvolňování produktu
Postup dle definovaných procesů, vč. řízení externě poskytovaných služeb, kontrola i ze strany MB, řízené podmínky pro prodej a 
servis jsou popsány Příručce a Směrnicích Obchod a servis 20131027 a SM01 04 Nákup 20131027 s aktualizací v dubnu 2018 PV 
J. Kodetem, vč. řízení nehodných produktů a služeb.

Hodnocení výkonu a spokojenost zákazníka , interní audity a přezkoumání vedením
Pro prokázání shody výsledného produktu s QMS monitoruje vedení řadu ukazatelů,významným monitorovacím prvkem je 
spokojenost zákazníka, výsledky jsou využívány ke zlepšovaní systémů a NO, výsledek slouží jako podklad k vyhodnocování 
stanovených trendů v Přezkoumávání integrovaného managementu z 26.3.2018 zpracoval J. Kodet.

Zlepšování
V cílech společnosti je zakotveno neustálé zlepšování, zavedené a používané systémy k tomu vytváří potřebné prostředí.
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Matice shody - ISO 9001:2015

Název prvku normy Stupeň splnění Ověření 
při 

dalším 
auditu 

Kontext/prostředí organizace (4.1, 4.2) ANO

Rozsah QMS a procesy (4.3, 4.4) ANO

Politika kvality (5.2), Cíle kvality a plánování systému managementu kvality (6.2), Plánování 
změn (6.3)

ANO

Orientace na zákazníka (5.1.2), Organizační odpovědnosti a pravomoci (5.3) ANO

Hodnocení rizik a příležitostí a reakce na ně (6.1 ) ANO

Lidské zdroje (7.1.2, 7.2), Infrastruktura a pracovní prostředí (7.1.3, 7.1.4) ANO

Zdroje pro monitorování a měření (7.1.5) ANO

Znalosti v organizaci (7.1.6) ANO

Komunikace (7.4) ANO

Řízení dokumentovaných informací (7.5) ANO

Provozní plánování a řízení (8.1) ANO

Určování a přezkoumání požadavků týkajících se produktu (8.2), Návrh a vývoj (8.3) ANO

Řízení externě poskytovaných procesů, výrobků a služeb (8.4) ANO

Řízení výroby a poskytování služeb (8.5) ANO

Identifikace a sledovatelnost, uchovávání produktu a majetek zákazníka (8.5.2, 8.5.3, 8.5.4) ANO

Uvolňování produktu nebo služby (8.6), Řízení neshodného produktu (8.7) ANO

Monitorování a měření procesů a produktu, spokojenosti zákazníka a analýza dat  (9.1) ANO

Interní audity (9.2), Přezkoumání systému managementu (9.3) ANO

Zlepšování a nápravná opatření (10.2, 10.3) ANO

požadavky normy a vlastní řídící dokumentace jsou náležitě splněny, vzniklé nedostatky jsou zachyceny a 
odstraněny v průběhu procesu

požadavky normy a vlastní řídící dokumentace jsou splněny, vzniklé nedostatky však nejsou vždy zachyceny 
a odstraněny v průběhu procesu nebo se jedná o formální plnění požadavků normy bez přínosu pro 
společnost. Mohou být auditorem stanoveny odchylky.

požadavky normy a vlastní řídící dokumentace nejsou plněny, podle rozsahu neplnění a jeho vlivu na 
funkčnost systému auditor formuluje odchylku nebo neshodu

Silné stránky společnosti

ISO 9001:2015 - Osvícený top management společnosti, zavedené a používané systémy s výsledkem efektivity provozu, 
spolupráce s odborně zdatnou poradenskou firmou, řízení nehod a reklamací.
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Seznam nahlížené dokumentace - ISO 9001:2015

Název dokumentu Dokument č. (nebo z) Nahlíženo
SM01 01 PKE 20180318 1.4.2018 ANO
Nákup 20131027 1.4.2018 ANO
Obchod a servis 20131027 1.4.2018 ANO
Zpráva IMS 17 26.3.2018 NE
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2. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU A MATICE SHODY - ISO 14001:2015

Charakteristika systému

Vedení, závazek k životnímu prostředí a politika
Organizační změny, Politika aktualizována k 1.4.2018, vyhlášena a komunikována na webu společnosti spolu s certifikáty, 
strategie je stanovena cestou porad, vize Bílovec u Ostravy, stejná pobočka jako sídlo, showroom, sklad, servis, termín cca 2020, 
např. zápis z porady vedení 6.4.2018.

Očekávání zainteresovaných stran v oblasti životního prostředí
Analýzou vedení byli registry aktualizovány s cílem zlepšení, stále je vše pod pečlivým zkoumáním potřeb zákazníků, sledován 
soulad s aktuální legislativou, podmínky prostředí realizace činností jsou validovány s potřebou podnikání v rámci relevantní 
legislativy a jiných požadavků.

Environmentální aspekty cíle a dopad
Sestaven a sledován envi profil společnosti a všech její činnosti, vyhlášené cíle vycházejí převážně ze strategie společnosti a 
přijatých NO k určeným aspektům ŽP, cíl přesahující kalendářní rok je uvedení do provozu Hybridního vozidla MB , Mitsubishi Fuso, 
cíle vyhlášeny 8.1.2018, program vč. předváděcích akcí a působení na zákazníky.

Závazné povinnosti a plánování v rámci životního cyklu
Soulad s RPaJ povinností hodnocen v příloze č. 7 MR z 26.3.2018, odpovědnost na PV J. Kodetovi, vedení se snaží ve stanovených 
cílech ovlivnit ŽC v použití repase ND, u ostatních činností ŽC stanoven výrobcem.

Zdroje komptence a odpovědnosti v rámci životního cyklu procesů, produktů nebo služeb
Vedení přijatým závazkem šetrného přístupu k ŽP zásady zakotvilo do procesní mapy, přístup k ŽP je integrován do všech činností 
společnosti, např. zaváděný SW obchod a servis s cílem efektivity servisu, dále prohlubování separace odpadů apod.

Dokumentované informace
Tři úrovně, úprava dle požadavků AČR, základní enviromentální filozofie a disciplína je určena Směrnicí SM01 09 EMS 20131027 s 
nastavenou roční aktualizací.

Komunikace interní a externí
Interní komunikace je založena na netu společnosti, dále jednotným SW, externí komunikace je z rozhodnutí vedení neaktivní, 
přesto Politika se závazkem vedení je na webu společnosti.

Plánování a řízení provozu
Řízení provozu pod řadou plánů, např. envi profil , podaná hlášení, např. odpadové hospodářství podáno dne 13.2.2018, odpadní 
vody jsou v uzavřeném cyklu, ovzduší plynových kotelny, revize filtrů, cíl zlepšení pracovního prostředí apod.
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2. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU A MATICE SHODY - ISO 14001:2015

pokračování …

Řízení rizik
Sledován envi profil, monitorování indikátorů environmentálního profilu s roční aktualizací, v členění na činnosti spojené s 
provozem budov, skladování a doprava, poslední aktualizaci provedl J. Kodet v březnu 2018.

Havarijní připravenost a reakce
Základní dokumentací je Směrnice SM01 09 EMS 2O131027 s aktualizací 18.4.2018, spolupráce PV J. Kodeta s externí 
spolupracovnicí ing. M. Čelikovskou, základ je položen na udržování povědomí formou periodických školení, na rok 2018 plánováno 
cvičení ve spolupráci integrovaným záchranným systémem města Rakovníka.

Monitorování, měření a analýzy
Environmentální profil společnosti vyhodnocen v březnu 2018 J. Kodetem, popsáno v Řízení rizik, kontroly nastaveny jak ekologem 
společnosti, tak i v rámci integrovaného IA, pod vedením ext. IA ing. Čelikovské.

Nápravná a preventicní opatření, zlepšování
Řízení rizik se promítá do evidence zjištění, vedením a odpovědnými pracovníky přijímána opatření, přezkum cestou IA s výstupem 
do roční MR.,
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Matice shody - ISO 14001:2015

Název prvku normy Stupeň splnění Ověření 
při 

dalším 
auditu 

Porozumění potřebám a očekáváním zainteresovaných stran (4.2) ANO

Systém environmentálního managementu rozsah (4.4 ,4.3) ANO

Vedení (leadership) a závazek a politika (5.1) ANO

Plánování opatření pro řešení rizik a příležitostí (6.1) ANO

Environmentální aspekty (6.1.2) ANO

Závazné povinnosti (6.1.3) ANO

Environmentální cíle (6.2.1) ANO

Podpora a zdroje (7) ANO

Komunikace (7.4) ANO

Interní a extrní komunikace (7.4..2) ANO

Vytváření a aktualizace  a řízení dokumentovaných informací (7.5.2) ANO

Zdroje (7.1) ANO

Kompetence (7.2) ANO

Plánování a řízení provozu (8.1) ANO

Havarijní připravenost a reakce (8.2) ANO

Hodnocení výkonnosti (9) ANO

Monitorování, měření, analýza a vyhodnocování (9.1) ANO

Hodnocení souladu (9.1..2) ANO

Neshody a nápravná opatření a zlepšování (10.2) ANO

požadavky normy a vlastní řídící dokumentace jsou náležitě splněny, vzniklé nedostatky jsou zachyceny a 
odstraněny v průběhu procesu

požadavky normy a vlastní řídící dokumentace jsou splněny, vzniklé nedostatky však nejsou vždy zachyceny 
a odstraněny v průběhu procesu nebo se jedná o formální plnění požadavků normy bez přínosu pro 
společnost. Mohou být auditorem stanoveny odchylky.

požadavky normy a vlastní řídící dokumentace nejsou plněny, podle rozsahu neplnění a jeho vlivu na 
funkčnost systému auditor formuluje odchylku nebo neshodu

Silné stránky společnosti

ISO 14001:2015 - Systém EMS zaveden od r. 2006, vysoké povědomí zaměstnanců o závazku vedení k šetrnému přístupu 
k ŽP.
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Seznam nahlížené dokumentace - ISO 14001:2015

Název dokumentu Dokument č. (nebo z) Nahlíženo
SM01 01 PKE 20180318 1.4.2018 ANO
SM01 09 EMS 20131027 1.4.2018 ANO
Cíle environmentu na r. 2018 8.1.2018 NE



www.ll-c.info

3. SOUHRN VÝSLEDKŮ AUDITU

Oblast ke zlepšení AR1
Havarijní rizika v envi profilu řiďte průběžně, nikoliv jen u nových postupů.

ISO 14001:2015, Environmentální aspekty (6.1.2)

Oblast ke zlepšení AR2
Metriku stavu repasí ND zahrňte do envi profilu s hodnocením v MR.

ISO 14001:2015, Hodnocení výkonnosti (9)

Oblast ke zlepšení AR3
Procesní mapu s příslušnými metrikami a vyhodnocením upravte dle certifikovaných činností.

ISO 9001:2015, Rozsah QMS a procesy (4.3, 4.4)
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4. NÁSLEDNÝ POSTUP A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a rovněž těm, co se zúčastnili auditu. Jsme rádi, že prověřování systému řízení ve 
vaší společnosti proběhlo hladce a v přátelské atmosféře.

Vypořádání významných a méně významných neshod, a reakce na podněty ke zlepšení

Nálezy z auditu jsou uvedeny v předcházející kapitole ve formě významných neshod, méně významných neshod a oblastí ke 
zlepšení. Tímto vás žádáme o jejich vypořádání následujícím způsobem: 

Významná neshoda: Pokud byla shledána, musí být formulována na zvláštním formuláři (F46), který je přílohou této zprávy. 
Významná neshoda je nedostatečné splnění požadavku normy takového rozsahu, že nemůže být bez jejího vypořádání ze strany 
žadatele o certifikaci vystaven certifikát (nebo musí být zahájeno jeho odebrání). Postup vypořádání musí být formulován 
žadatelem o certifikaci na stejném formuláři (F46). V případě uspokojivého vypořádání neshody může být audit ukončen 
s pozitivním výsledkem. Způsob ověření vypořádání stanoví certifikační společnost.

Méně významná neshoda: Méně významná neshoda je nedostatečné splnění požadavku normy takového rozsahu, že nebrání 
vystavení certifikátu a její vypořádání může být provedeno po vystavení certifikátu. Certifikační společnost musí být informována o 
jejím vypořádání nebo případně námitce o její relevanci ve lhůtě 12 měsíců od posledního dne auditu. Způsob ověření vypořádání 
této Méně významná neshody je předmětem dozorového nebo recertifikačního auditu. V případě nedostatečného vypořádání Méně 
významná neshody může být překlasifikována na významnou neshodu a ohrozit platnost certifikátu. 

Oblast ke zlepšení: Oblast ke zlepšení je komentář ke zlepšení systému řízení nebo způsobu lepšího a efektivnějšího plnění 
některých požadavků (zejména se jedná o odstranění formálních plnění požadavků normy nebo optimalizaci řešení). Podle 
akreditačních kritérií nemusí certifikovaná společnost na tato doporučení aktivně reagovat, avšak při větším množství "oblastí ke 
zlepšení" a jejich plošném ignorování může být při následném auditu konstatován snížený stupeň výkonnosti sytému.

Certifikační perioda a platnost certifikátu

Doba, po kterou certifikovaná společnost je zavázána udržovat funkční  systém řízení a certifikační společnost provádět dozor, je 
shodná s dobou platnosti certifikátu. Zpravidla tato doba je stanovena na období 3 let, pokud není výjimečně omezena z důvodu 
novelizace požadavků normy.  V tomto období 3 let je certifikační společnost povinna provést 2 dozorové audity v místě činnosti 
certifikované společnosti. První dozorový audit po prvotní certifikaci musí být  zahájen ve lhůtě 12 měsíců od data ukončení 
certifikačního auditu, druhý dozorový audit musí být zahájen ve výroční lhůtě od data ukončení prvního dozorového auditu 
s tolerancí maximálně 45 kalendářních dní. 

Ke konci platnosti certifikátu je v případě zájmu objednatele připravena smlouva na další certifikační období s cenovým 
zvýhodněním (při zachovaném rozsahu certifikace). Pro zachování cenového zvýhodnění, recertifikační audit musí proběhnout do 
konce platnosti původního certifikátu. V závažných případech je možné formou sdělení a zdůvodnění požádat o odklad dozorového 
auditu, přičemž schválení této výjimky je výlučně na certifikačním orgánu. V případě neumožnění provedení dozorové návštěvy 
musíme podle akreditačních kritérií započít proces odebírání certifikátu a tuto skutečnost zveřejnit.

Použití loga LL-C

V případě, že objednatel obdrží platný certifikát, je oprávněn po dobu platnosti tohoto certifikátu používat schválené logo 
certifikační společnosti. Taková značka nesmí být použita na produkt nebo balení produktu, který může spotřebitel vidět, nebo 
jiným způsobem, který může být interpretován jako potvrzení shody produktu. Způsob použití loga a jeho umístění nesmí jakkoliv 
vyvolat záměnu objednatele a certifikační společnosti, rovněž tak mylný dojem, že se jedná o certifikaci konkrétního výrobku 
namísto certifikace systému řízení, pokud se jasně dle certifikovaného standardu (normy) nejedná o výrobkovou certifikaci.
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Povinnosti certifikované společnosti

Základní povinnosti certifikované společnosti vyplývají z uzavřené smlouvy a obchodních podmínek, které jsou její součásti. Držitel 
certifikátu je zejména povinen udržovat svůj systém řízení funkční po celou dobu platnosti certifikátu a aplikovat změny v systému 
řízení, které vyplynou ze  změn v požadavcích  příslušné normě nebo akreditačních kritériích a to na základě doporučení zaslaných 
ze strany certifikační společnosti. Dále certifikovaná společnost je povinna registrovat a dokumentovat veškeré námitky třetích 
stran týkající se jejího systému řízení a náležitě o tom informovat certifikační společnost.

Povinnosti certifikační společnosti

Základní povinnosti certifikované společnosti vyplývají z uzavřené smlouvy a obchodních podmínek, které jsou její součásti. 
Certifikační společnost je zejména povinna udržovat svou akreditaci a provést audity v dohodnutých lhůtách a zajistit nestrannost 
při auditech. Dále je certifikační společnost povinna sledovat změny v požadavcích příslušných norem a informovat certifikovanou 
společnost v dostatečném časovém předstihu a v přiměřených lhůtách řešit námitky a stížnosti objednatele či třetích stran.

Vyloučení odpovědnosti

Audit je založen na procesu vzorkování dostupných informací a v důsledku toho bude vždy přítomen prvek nejistoty v auditorských 
důkazech, což se může odrazit na zjištěních z auditu. Ti, kteří spoléhají nebo jednají na základě výsledků auditu, měli by brát v 
úvahu tuto nejistotu.

Odvolání

Žadatel o certifikaci (certifikovaná společnost) je oprávněna podat jakoukoliv stížnost na postup certifikační společnosti jako 
organizace nebo jednotlivých auditorů. Stížnost nebo reklamaci žadatel o certifikaci (certifikovaná společnost) zasílá v písemné 
formě. Stejně tak může vznést připomínky k této zprávě. Závažná odvolání, jako jsou námitky certifikované společnosti k 
nestrannosti auditora nebo rozhodnutí certifikační společnosti o nevystavení nebo odebrání certifikátu, řeší nezávislá odvolací 
komise ve lhůtě 30 dní. Ostatní připomínky nebo námitky jsou řešeny operativně a v odpovídající lhůtě.

Poskytnutí zprávy třetím stranám

Tato zpráva shrnuje výsledky auditu. Zpráva je poskytnuta zákazníkovi, jedna kopie v elektronické verzi je uložena u LL-C 
(Certification). Zákazník je oprávněn předat třetí straně pouze úplnou zprávu. Obsah této zprávy a veškeré záznamy z auditu jsou 
pokládány za důvěrné, přičemž třetím stranám s výjimkou akreditačních orgánů může být poskytnuta pouze se souhlasem 
zákazníka.

Závěrečné rozhodnutí

Cíle auditu bylo dosaženo (tak jak je specifikováno v plánu), kdy kvalifikovaným procesem byla posouzena shoda 
dokumentovaného systému řízení a reality činnosti klienta s požadavky normy. S ohledem na výsledky auditu doporučuji 
vydat certifikát shody systému řízení s požadavky normy pro předmět činnosti Prodej a servis speciálních vozidel Mercedes-
Benz Unimog, užitkových a nákladních vozidel Mercedes-Benz, vč. prodeje náhradních dílů. Prodej, servis, výroba a 
montáž nástaveb na speciální, užitková a nákladní vozidla, přívěsů a návěsů, vč. prodeje náhradních dílů. Prodej a 
servis samojízdných pracovních strojů, vč. prodeje náhradních dílů. Autorizované metrologické středisko pro 
ověřování tachografů.

LL-C (Certification) Ing. Zdeněk Vitouš
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