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1. ÚČEL POSTUPU 

Tento postup definuje pravidla a postup BUREAU VERITAS CERTIFICATION CZ, s.r.o (BV CER 
CZ) při posuzování odvolání a popisuje činnosti nezbytné pro účinné provádění procesu. 

 
2. ROZSAH 

Definice pravidel a postupů zahrnuje odvolání proti rozhodnutí BV CER CZ. 
 
3. DOHLED NAD POSTUPEM 

BV CER CZ dohlíží na dodržování tohoto postupu. Změny tohoto postupu jsou schváleny 
technickým ředitelem BV CER CZ. 

 
4. POPIS A OBECNÁ PRAVIDLA 

4.1 Podat odvolání týkající se rozhodnutí BV CER CZ má právo každý klient, stejně tako jako 
jakákoli jiná zúčastněná strana, které se týká jednání společnosti BV CER CZ. 

BV CER CZ přijímá odvolání písemně. Pro objasnění případu je nutné předložit písemně 
všechny dostupné důkazy. 

Odvolání zasílejte na kancelář BV CER CZ k rukám ředitele BV CER CZ. 

4.2 BV CER CZ zaregistruje všechny obdržená odvolání. Následně jsou postoupeny 
technickému řediteli BV CER CZ nebo řediteli BV CER CZ. 

Každá osoba podávající odvolání na BV CER CZ je informována o přijetí oznámení (v 
souladu s tímto postupem) do pěti (5) pracovních dnů ode dne přijetí dopisu nebo 
oznámení e-mailem. 

Technický ředitel BV CER CZ analyzuje a rozhoduje, zda se účastnil předmětu odvolání, 
aby neporušil zásady nestrannosti: 

 Pokud ano - jmenuje vhodnou, kompetentní a nezávislou osobu, která záležitost 
prošetří nebo postoupí případu řediteli BV CER CZ; 

 Pokud ne - prošetří záležitost sám nebo jmenuje vhodnou, kompetentní a 
nezávislou osobu. 

4.3 Proti rozhodnutí BV CER CZ lze podat odvolání písemně do deseti (10) pracovních dnů 
ode dne jeho přijetí. Odvolání by mělo být podáno na BV CER CZ řediteli BV CER CZ. 

Každá osoba podávající odvolání vůči rozhodnutí BV CER CZ je informována o přijetí 
žádosti (v souladu s tímto postupem) do pěti (5) pracovních dnů ode dne přijetí dopisu 
nebo oznámení e-mailem. 

Ředitel BV CER CZ po konzultaci s technickým ředitelem podniknou patřičné kroky k 
ověření správnosti postupu a platnosti odvolání proti vydaným rozhodnutím. 

V případě zamítnutí odvolání je navrhovatel písemně informován o stanovisku BV CER CZ 
spolu s odůvodněním. Lhůta pro odpověď by neměla překročit dvacet (20) pracovních dnů 
ode dne přijetí odvolání. 
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Je-li odvolání oprávněné, podnikne BV CER CZ požadovaná opatření v souladu s 
postupem nápravných opatření. Navrhovatel je písemně informován o navrhovaném 
způsobu posouzení jeho odvolání. Lhůta pro odpověď na odvolání by neměla přesáhnout 
dvacet (20) pracovních dnů ode dne přijetí odvolání. Současně se požaduje, aby žadatel 
poskytl zpětnou vazbu do deseti (10) dnů od obdržení odpovědi BV CER CZ. Pokud 
navrhovatel v této lhůtě neodpoví, bude to považováno za přijetí návrhu a pozice BV CER 
CZ. 

V případě sporu a zamítnutí stanoviska společností BV CER CZ k odvolání je věc 
postoupena Komisy pro nestrannost společnosti BV CER CZ. Na žádost předsedy výboru 
může být na schůzi výboru přizván zástupce navrhovatele. 

Komise nestrannosti po zvážení důkazů poskytnutých stranami sporu, shromážděných 
informací a písemného vysvětlení připraveného společností BV CER CZ rozhodne, zda 
bude odvolání přijato nebo zamítnuto. Rozhodnutí výboru je neodvolatelné a konečné. 
Rozhodnutí výboru bude oznámeno navrhovateli e-mailem nebo datovou schránkou 
nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne rozhodnutí výboru. 

Je-li odvolání přijato, společnost BV CER CZ na základě usnesení Výboru pro nestrannost 
přijme příslušná nápravná opatření a možná nápravná opatření v souladu s příslušným 
postupem. 

Pokud kompetence BV CER CZ nepostačují k posouzení odvolání, ke kterému může dojít 
například v případě akreditačních a certifikačních procesů pod dohledem mimo Českou 
Republiku by mělo být odvolání okamžitě převedeno do příslušného certifikačního oddělení 

skupiny Bureau Veritas tj. BV Akreditačního Manažera. 

 
5. DŮVĚRNOST 

Veškerá dokumentace nebo informace poskytnuté společnosti BV CER CZ stranou podávající 
odvolání považuje BV CER CZ a její zaměstnanci za důvěrné. 

BV CER CZ neumožňuje zpřístupnění poskytnutých informací třetím osobám bez předchozího 
souhlasu klienta, pokud to nevyžaduje zákon nebo akreditační postupy. 

 
6. REGISTRACE 

Každé odvolání se zaznamenává způsobem, který umožňuje sledovat průběh a data řízení. 
Odvolání je registrováno v databázi QESIS nebo v jiném vyhrazeném registru. 
 

7. REFERENČNÍ DOKUMENTY 

 Dokumenty obsažené v CER MS - globální certifikační systém BUREAU VERITAS 
CERTIFICATION. 

 Norma ISO/IEC 17021-1 

 Norma ISO/IEC 17065 
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