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Client Risk Assessment form extraordinary event 

Hodnocení rizika klienta při mimořádné události 
 

Client name 
Název klienta 

 

Contract number 
Č. smlouvy 

 

Standard (s) 
Normu/y 

ISO 9001/ISO 14001/OHSAS 18001/ISO 22000 / ISO 45001/ISO 50001 / ISO-
IEC 27001/AS-EN91XX/ISO –IEC 20 000- 

Accreditation 
Akreditace 

UKAS / ČIA 

Expiry Date 
Platnost do 

 

Certificate number 
Č. certifikátu 

 

 

Please complete below risk assessment to determine the risk classification for continuing certification. 

Vyplňte prosím níže posuzování rizik je určit klasifikaci rizik pro pokračování certifikace 

 

When will the organization be able to 
function normally? 
Kdy bude organizace schopna fungovat 
normálně? 

 

When will the organization be able to ship 
products or perform the service defined 
within the current scope of certification? 
Kdy bude organizace schopna dodávat 
produkty nebo provádět služby definované v 
rámci stávajícího rozsahu certifikace 

 

Will the organization need to use alternative 
manufacturing and/or distribution sites? If 
so, are these currently covered under the 
current certification or will they need to be 
evaluated? 
Bude organizace muset použít alternativní 
výrobní a / nebo distribuční místa? Pokud 
ano, vztahují se na ně v současné době 
stávající certifikace nebo je bude třeba 
vyhodnotit? 

 

Does existing inventory still meet customer 
specifications or will the certified 
organization contact its customers regarding 
possible concessions? 
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Má organizace stávající zásoby a stále 
splňuje specifikace zákazníka nebo bude 
certifikovaná organizace kontaktovat své 
zákazníky ohledně možných výjimek 

If the certified organization is certified to a 
management system standard that requires 
a disaster recovery plan or emergency 
response plan, has the certified organization 
implemented the plan and was it effective? 
V případě, že certifikované organizace je 
certifikována dle normy systému 
managementu, který vyžaduje plán obnovy 
po havárii nebo havarijní plán, má 
certifikovaný organizace realizován plán a 
bylo to shledáno jako účinné? 

 

Will some of the processes and/or services 
performed or products shipped be 
subcontracted to other organizations? If so, 
how will the other organizations’ activities 
be controlled by the certified organization? 
Budou některé z prováděných procesů a / 
nebo služeb nebo dodávané produkty 
zadány jiným organizacím? Pokud ano, jak 
bude činnost ostatních organizací 
kontrolována certifikovanou organizací? 

 

To what extent has operation of the 
management system been affected? 
Do jaké míry byl ovlivněn provoz systému 
řízení? 

 

Has the Certified organization conducted an 
impact assessment? 
Provedla certifikovaná organizace posouzení 
dopadů dané situace? 

 

Identification of alternative sampling sites, 
as appropriate. 
Podle potřeby identifikujte alternativní místa 
odběru produktů/služeb 

 

Client is willing and able to have a remote 
audit? 
Klient je ochotný a schopen provést vzdálený 
audit? 

 

 

 

 

Conclusion of risk level 
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Závěr: úrovně rizika 

Provide justification for the risk level. In case of Low risk, please identify the proposed method of remote 

audit.  

Popište zdůvodnění úrovně rizika. V případě nízkého rizika identifikujte navrhovanou metodu vzdáleného 

auditu. 

Závěr: úrovně rizika 
 

Revaluated Name/Posoudil: 

Scválil/Jméno  

Signature date/Datum a podpis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


