
 
 
 
 
 

PROHLÁŠENÍ VEDENÍ  
Strojírenského zkušebního ústavu s.p., 

akreditovaného Certifikačního orgánu pro systémy managementu č. 3007 
týkající se nestrannosti 

 
 
 
 

Nestrannost a objektivnost certifikačního procesu a podávaných informací je založena na 
nezávislosti organizační a ekonomické. 

Management COSM se zavazuje zajistit nestrannost svých certifikačních aktivit a aktivně ošetřit 
všechny možné hrozby aktuálních nebo možných konfliktů zájmů, které by mohly ovlivnit 
certifikační a kontrolní činnost COSM. Zajišťuje koordinaci a řízení zaměstnanců a auditorů a jejich 
činnosti v rámci certifikačního procesu.  

Nestrannost COSM je monitorována Radou pro certifikaci, která přezkoumává rizika spojená 
s možným konfliktem zájmů, dohlíží nad správností a korektností jeho realizace obchodních 
případů. COSM, jehož jediná činnost je certifikace systémů managementu, nevykazuje žádné 
poradenské aktivity.  

Správnost a nestrannost postupů certifikačního orgánu COSM je kontrolována nezávislou Radou 
pro certifikaci, ke které je možné vznášet i případné stížnosti.  

Nestrannost v oblasti rozhodování o certifikaci je zabezpečena oddělením odpovědnosti 
a pravomoci vedoucího auditora a vedoucího certifikačního orgánu, který rozhoduje o výsledku 
certifikace na základě přezkoumání všech podkladů dodaných vedoucím auditorem a klientem. 
Nestrannost v oblasti provádění auditů je zabezpečena tím, že jsou vybíráni auditoři, kteří s 
certifikovanou organizací nebyli propojeni žádným komerčním závazkem.  

Ekonomická nestrannost je zabezpečena nezainteresovaností certifikačního orgánu a jeho auditorů 
na zjištěních. 

 
 
 
 
 
 
   Ing. Alois Randýsek 
 v Brně dne: 27. března 2019 

  vedoucí COSM za vedení COSM 
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