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Aktuální skladba certifikovaných 

oblastí společností AUDISO: 

ISO 9001 — Systém řízení kvality 

ISO 14001 — systém environmen-

tálního managementu (tedy systém 

řízení společnosti z hlediska ochra-

ny životního prostředí) 

OHSAS 18001— systém řízení bez-

pečnosti a zdraví při práci 

ISO 20000 — systém řízení kvality 

v IT službách 

ISO/IEC 27001— systém řízení bez-

pečnosti informací 

SJ PK — systém jakosti pozemních 

komunikací  

ISO 50001— systém managementu 

hospodaření s energiemi  

SUCO — certifikace odborného 

podniku pro nakládání s odpady 

Nař. Rady EU 333/2011 — certifi-

kace kovového šrotu  

ISO 3834 — Požadavky na 

jakost při tavném svařo-

vání kov. materiálů 

Kromě těchto standard-

ních produktů se certifi-

kační orgán věnuje dalším 

odborných posouzením, 

které nejsou zahrnuty 

pod akreditací ČIA. 

□ sei 

Legislativní změny  

 Z Evropského  

parlamentu  

Dne 26. února 2014 vyšla nová SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

A RADY 2014/24/EU o zadávání veřejných zakázek a o zrušení 

směrnice 2004/18/ES. Lhůta pro implementaci požadavků v rámci 

ČR je stanovena do 18.04.2016. Článek 62 směrnice např. uvádí 

dokladování zajišťování jakosti založené na příslušné řadě 

evropských norem, které jsou osvědčeny akreditovanými subjekty a 

i oblasti environmentálního managementu je věnován např. bod 1 

a 2 článku 62 směrnice.  

Ve výběrových řízeních tedy konečně nebude preferována 

pouze nejlevnější cena, ale především bude brán zřetel na 

nejlepší kvalitu i samotné uplatňování principů řízení kvality,  

sociálních či environmentálních kritérií doložených platnými 

příslušnými certifikáty od akreditovaných certifikačních 

orgánů, a dalších relevantních aspektů dotčené zakázky.  

□ sei  
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V rámci posílení 

týmu  a zajištění 

optimální 

komunikace s 

vámi, našimi 

klienty, si vám 

dovolujeme představit nového 

člena týmu společnosti AUDISO 

a.s., pana Pavla Seidla. Kolega 

Seidl bude zabezpečovat 

obchodní komunikaci navenek, 

bude připravovat aktuální 

informace ze všech klíčových 

oblastí, které ovlivňují vaše 

podnikání a bude pochopitelně 

sbírat vaše náměty a postřehy 

tak, aby vzájemná spolupráce 

byla efektivní a oboustranně 

přínosná. Věříme, že tento krok 

posílí vzájemnou dosavadní 

spolupráci a přinese vám nové 

příležitosti. Již nyní je vám 

kolega k dispozici na e-mail 

adrese: seidl@audiso.cz    □ cep  
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