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Zvláštní podmínky certifikace pro IATF 16949 / ISO/TS 16949 / VDA 6.1 / VDA 6.2 / VDA 6.4
znění účinné od 01.12.2021
1.

Působnost

1.1.

Tyto zvláštní certifikační podmínky (dále jen „podmínky“) upravují podmínky, za jakých společnost DEKRA CZ a.s. (dále
jen „DEKRA“) poskytuje svému zákazníkovi služby auditu systému managementu podle standardů IATF 16949, ISO/TS
16949, VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4.
Tyto podmínky se aplikují na smluvní vztah uzavřený mezi společností DEKRA a zákazníkem vedle všeobecných podmínek
certifikace společnosti DEKRA (dále jen „VCP“). Tyto podmínky mají před ustanoveními VCP přednost.

1.2.
2.

Certifikace podle standardů VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4

2.1.

Závazné podmínky certifikace podle norem VDA 6.1, VDA 6.2 a VDA 6.4 jsou definovány ustanoveními dohody uzavřené
mezi certifikačním orgánem a německou asociací pro automobilový průmysl (dále také „VDA“) a příslušnými pravidly
asociace VDA, 6. vydání (www.vda-qmc.de).

3.

Certifikace podle norem IATF 16949, ISO/TS 16949

3.1.

Závazné podmínky certifikace podle norem Mezinárodní pracovní skupiny pro automobilový průmysl (dále také „IATF“)
IATF 16949 a ISO/TS 16949 jsou stanoveny v aktuální verzi Certifikačního schématu IATF 16949 pro automobilový
průmysl (dále také „pravidla IATF“) (www.iatfglobaloversight.org). Pro přechodové audity z normy ISO/TS 16949 na
normu ISO IATF 16949 se aplikují rovněž pravidla zvláštní přechodové strategie ISO/TS 16949 > IATF 16949.
Zákazník musí společnost DEKRA neprodleně informovat o veškerých skutečnostech, které mohou mít vliv na plnění
požadavků norem IATF 16949 nebo ISO/TS 16949, zejména o veškerých změnách týkajících se:
a)
právního statusu,
b)
obchodního statusu (joint venture, subdodavatelské vztahy),
c)
vlastnického statusu (fúze a akvizice),
d)
organizace a managementu (klíčové personální změny v oblasti řízení, rozhodování, či technické oblasti)
e)
kontaktní adresy či místa provozu,
f)
rozsahu činností zahrnutých v rámci certifikovaného systému managementu,
g)
udělení zvláštního statusu OEM zákazníka – člena IATF (dle části 8.0 pravidel IATF),
h)
přechodu k novému certifikačnímu orgánu uznávanému IATF.
Porušení povinnosti zákazníka dle tohoto odstavce bude hodnoceno jako závažné porušení smlouvy a certifikačních
podmínek a povede k vystavení majoritní neshody.
Zákazník je povinen vyhovět žádosti společnosti/certifikačního orgánu DEKRA k poskytnutí závěrečné zprávy IATF.
Zákazník je povinen umožnit v průběhu certifikačního procesu účast zástupce IATF. Zákazník je povinen umožnit
provedení witness auditu ze strany IATF nebo certifikačního orgánu.
Zákazník je oprávněn užít logo IATF pouze jako součást certifikátu vystaveného certifikačním orgánem. Jakýkoli jiný
způsob užití loga IATF je zakázán.
Poradci zákazníka v oblasti certifikace systému managmentu se nesmějí účastnit auditů ani se na jejich průběhu jakkoli
podílet.
Zákazník může žádat o převod k jinému certifikačnímu orgánu za následujících podmínek:
i.
zákazník nezměnil během předcházejícího období tří let certifikační orgán uznaný IATF;
ii. stávající certifikát zákazníka musí být platný;
iii. zákazníkovi nebyl udělen zvláštní status OEM zákazníka – člena IATF a nebyl mu pozastaven, zrušen, či odejmut
stávající certifikát;
iv. v případě, že byla zákazníkovi v posledních dvanácti měsících pozastavena platnost certifikátu z důvodů
stanovených v čl. 8.1 a), b) nebo c) pravidel IATF, nelze převod k novému certifikačnímu orgánu provést, dokud
stávající certifikační orgán neprovede alespoň jeden audit na místě k ověření efektivní implementace určených
nápravných opatření;
v. pokud byl zákazníkovi udělen zvláštní status OEM zákazníka – člena IATF nelze převod k novému certifikačnímu
orgánu provést, dokud stávající certifikační orgán neprovede alespoň jeden audit na místě k ověření efektivní
implementace určených nápravných opatření;
vi. zákazník poskytne novému certifikačnímu orgánu auditní zprávy za předcházející tři roky včetně důkazů, že všechny
neshody vystavené stávajícím certifikačním orgánem, týkající se výrobního místa a všech odloučených podpůrných
funkcí, jsou uzavřené; 100% vyřešená neshoda je nepřípustná;

3.2.

3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

DEKRA CZ a.s.
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Kontaktní údaje:
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Fakturační údaje:
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vii. převod je možný pouze v případě, že příslušný dohledový orgán IATF ověří potřebné informace a schválí převod,
přičemž smlouva mezi zákazníkem a společností DEKRA nabývá účinnosti až okamžikem tohoto schválení;
viii. zákazník informuje o záměru převodu předchozí certifikační orgán.
4.

Účinnost

4.1.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich vydání a nahrazují veškeré předchozí verze zvláštních podmínek
certifikace pro IATF 16949 / ISO/TS 16949 / VDA 6.1 / VDA 6.2 / VDA 6.4.
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