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Corrigendum

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu jakosti – Požadavky ze srpna 2001 se opravuje takto:
Strana 2, národní předmluva
1) v článku „Citované normy“, se třídicí znak opravuje na: 01 0300,
2) národní předmluva, za článek „Souvisící normy“ se doplňuje:
Poznámka k termínu zaměstnanec
Pro účely norem souboru ČSN EN ISO 9000 se zaměstnancem rozumí každá osoba, na kterou se vztahuje
systém managementu jakosti.
Strana 4, v obsahu se opravuje název kapitoly 5 a článků 5.1 a 5.5 následovně:
5

Odpovědnost managementu

5.1

Osobní angažovanost a aktivita managementu

5.5

Odpovědnost, pravomoc a komunikace.

Strana 5, předmluva, v poznámce se opravuje:
….opařit své produkty označením CE… na…opatřit své produkty označením CE…

Strana 10, článek 0.2
1) druhý odstavec, odsek c) se nahrazuje následujícím textem:
c) dosahování výsledků výkonnosti a efektivnosti procesu a
2) třetí odstavec, první a druhá věta se nahrazuje následujícím textem:
Model procesně orientovaného systému managementu jakosti, znázorněný na obrázku 1, objasňuje propojení
procesů uvedených v kapitolách 4 až 8. Z této ilustrace je zřejmé, že při stanovení požadavků jakožto vstupů
hrají významnou úlohu zákazníci.
Strana 11, v obrázku 1 se opravuje:
Povinnost managementu na Odpovědnost managementu.
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Strana 13, článek 1.2, v třetím odstavci se opravuje:
…schopnost nebo povinnost organizace… na … schopnost nebo odpovědnost organizace….
Strana 15
1) druhý odstavec, druhá věta se nahrazuje následujícím textem:
Řízení těchto externích procesů musí být identifikováno v systému managementu jakosti.
2) článek 4.1, v poznámce se opravuje:
…zajištění nových zdrojů…na …zajišťování zdrojů….
Strana 17
1) nadpis kapitoly 5 se opravuje na:
5 Odpovědnost managementu
2) nadpis článku 5.1 se opravuje na:
5.1

Osobní angažovanost a aktivita managementu

3) článek 5.1, první odstavec se opravuje na:
Vrcholové vedení musí poskytnout důkazy o své osobní angažovanosti a aktivitě při rozvíjení a uplatňování
systému managementu jakosti a neustálém……
4) článek 5.3
– odsek b) se opravuje na:
b) zahrnovala osobní angažovanost a aktivitu při plnění požadavků a neustálé zlepšování efektivnosti
systému managementu jakosti,
– odsek c) se opravuje na:
c) poskytovala rámec stanovení a přezkoumání cílů jakosti.
Strana 18
1) nadpis článku 5.5 se opravuje na:
5.5

Odpovědnost, pravomoc a komunikace

2) nadpis článku 5.5.1 a první věta se opravují na:
5.5.1

Odpovědnost a pravomoc

Vrcholové vedení musí zajistit, aby odpovědnosti a pravomoci byly v organizaci stanoveny a sdělovány.
3) článek 5.5.2, první odstavec, odsek b) a POZNÁMKA se nahrazují následujícím textem:
Vrcholové vedení musí jmenovat člena managementu, který bez ohledu na jiné odpovědnosti musí mít
odpovědnost a pravomoc zahrnující……
b) překládání zpráv vrcholovému vedení …..
POZNÁMKA Odpovědnost představitele managementu může zahrnovat spojení s externími stranami v záležitostech
vztahujících se k systému managementu jakosti.

Strana 19
1) nadpis článku 5.6 se opravuje na:
5.6

Přezkoumání systému managementu

2) článek 5.6.2, odsek d) se nahrazuje:
d) stavu preventivních opatření a stavu opatření k nápravě.
2
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Strana 21
1) nadpis článku 7.2 se nahrazuje následujícím textem:
Procesy týkající se zákazníka
2) nadpis článku 7.2.1 se nahrazuje následujícím textem:
Určování požadavků týkajících se produktu
3) článek 7.2.2, první odstavec, v druhé větě se opravuje:
…odpovědnosti organizace….na……závazku organizace…..
Strana 22, článek 7.3.1, druhý odstavec a odsek c) se opravuje na:
c) odpovědnosti a pravomoci při návrhu a vývoji.
Strana 23, v prvním odstavci se opravuje:
….přidělení povinností….na….přidělení odpovědností….
Strana 25, článek 7.4.2, první odstavec se nahrazuje následujícím textem:
Informace pro nakupování musí popisovat produkt, který se má nakoupit, a pokud je to vhodné, včetně…
Strana 27, článek 7.6 v odseku c) se opravuje:
….status kalibrace….na…..stav kalibrace…..
Strana 28, článek 8.2.2 v odseku a) se opravuje:
a) odpovídá plánovaným….. na a) vyhovuje plánovaným….
Strana 29, článek 8.2.3, třetí věta se nahrazuje následujícím textem:
Není-li plánovaných výsledků dosaženo, musí se učinit náprava a provést opatření k nápravě, aby se zajistila
shoda produktu.
Strana 30, konec třetího odstavce shora, závěr se opravuje na:
……včetně udělených výjimek.
Strana 32, Tabulka A.1, názvy kapitoly 5 a článků 5.1, 5.5, 5.5.1 a 5.6 se nahrazují následujícím textem:
Odpovědnost managementu
Osobní angažovanost a aktivita managementu
Odpovědnost, pravomoc a komunikace
Odpovědnost a pravomoc
Přezkoumání systému managementu.
Strana 37, Tabulka A.2, názvy kapitoly 5 a článků 5.1, 5.5 a 5.5.1 se nahrazují následujícím textem:
Odpovědnost managementu
Osobní angažovanost a aktivita managementu
Odpovědnost, pravomoc a komunikace
Odpovědnost a pravomoc
Přezkoumání systému managementu.
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Strana 45, Tabulka B.2, názvy kapitoly 5 a článků 5.1, 5.5 a 5.5.1 se nahrazují následujícím textem:
Odpovědnost managementu
Osobní angažovanost a aktivita managementu
Odpovědnost, pravomoc a komunikace
Odpovědnost a pravomoc.

U p o z o r n ě n í : Změny a doplňky, jakož i zprávy o nově vydaných normách jsou uveřejňovány ve Věstníku
Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví.
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