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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 Mezinárodního standardu 
železničního průmyslu (International Railway Industry Standard - IRIS). 

1.2. 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. 

2. Certifikace podle standardu IRIS 

2.1. Závazné podmínky certifikace podle standardu IRIS jsou stanoveny v aktuální verzi certifikačních podmínek IRIS 
(dostupných na www.iris-rail.org), které tvoří součást smlouvy uzavřené mezi společností DEKRA a zákazníkem. 

2.2. Certifikační orgán je k provádění auditů dle standardu IRIS pověřen na základě dohody s asociací IRIS. Jestliže platnost 
dohody mezi certifikačním orgánem a asociací IRIS vyprší před dokončením certifikačním procesu, a nebude-li mít tato 
skutečnost vliv na platnost certifikátu zákazníka, nemá zákazník právo na vrácení certifikátu či odstoupení od smlouvy. 

2.3. Zákazník uděluje neodvolatelný souhlas s předáním auditních zpráv v dohodnutém jazyce asociaci IRIS. 
2.4. Zákazník souhlasí, že poplatky za audit (včetně poplatků asociaci IRIS) bude hradit prostřednictvím společnosti DEKRA. 
2.5. Zákazník je povinen se registrovat na webovém portálu IRIS (www.iris-rail.org) a certifikačního orgánu (DEKRA). Bez 

ohledu na výsledek auditu budou informace o certifikačním procesu zákazníka spravovány asociací IRIS a dostupné podle 
stanovených přístupových práv v její databázi. Asociace IRIS je oprávněna zpřístupnit v její databázi obecné informace o 
úspěšných auditech. O zpřístupnění detailních informací o auditech (celkové hodnocení, auditní zprávy apod.) rozhoduje 
zákazník. 

2.6. Zákazník je povinen umožnit asociaci IRIS nebo certifikačnímu orgánu a jejím zástupcům provedení witness auditu; 
takový audit nemůže zákazník odmítnout. 

2.7. Certifikát zákazníka pozbývá platnosti v případě, že zákazník neumožní provedení dozorového auditu anebo v případě, 
že takový audit skončí s negativním výsledkem. 

2.8. Certifikace dle standardu IRIS může být udělena pouze v případě souběžné certifikace dle standardu ISO 9001. 
2.9. Rozhodnutí o recertifikaci je možné vydat nejpozději do okamžiku vypršení platnosti stávajícího certifikátu. Nebude-li 

rozhodnuto o recertifikaci v této lhůtě, není recertifikace možná a zákazník musí podstoupit nový proces certifikace. 
2.10. Součástí certifikačního procesu musí být rovněž audit podpůrných funkcí (vzdálených oblastí) a rozšířených pracovišť, 

které nemohou být certifikovány samostatně. 
2.11. Zákazník je oprávněn užít logo IRIS pouze v podobě stanovené v databázi IRIS. 
2.12. Zákazník bere na vědomí, že veškeré chráněné informace, obchodní tajemství, know-how či duševní vlastnictví asociace 

UNIFE/ IRIS, registrované i neregistrované v příslušných databázích, zůstávají výlučným vlastnictvím asociace UNIFE/ 
IRIS, přičemž žádná ustanovení smlouvy uzavřené mezi certifikačním orgánem, společností DEKRA a zákazníkem 
nepřevádějí na zákazníka ani neudělují zákazníkovi licenci k užití informací a práv duševního vlastnictví asociace UNIFE/ 
IRIS. 

2.13. Zákazník je povinen zajistit, že on i jeho společníci, členové orgánů, zaměstnanci či jiní zástupci, jakož i další společnosti 
ve skupině zákazníka a jejich zástupci budou užívat pouze originální standardy, software a jiné duševní vlastnictví 
asociace UNIFE/ IRIS, a že při takovém užití nedojde k porušení práv duševního vlastnictví asociace UNIFE/ IRIS.  

3. Účinnost 

3.1. Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem jejich vydání a nahrazují veškeré předchozí verze zvláštních podmínek 
certifikace dle standardu IRIS. 

mailto:info.cz@dekra.com
http://www.dekra.cz/
http://www.iris-rail.org/
http://www.iris-rail.org/

