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Corrigendum 

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky z února 2016 se opravuje takto: 

V článku 0.1 se doplňují první dva odstavce: 

0.1 Obecně  0.1 General 

Zavedení systému managementu kvality je strate- 
gickým rozhodnutím organizace, které může pomoci 
zlepšit její celkovou výkonnost a poskytnout základ pro 
iniciativy udržitelného rozvoje. 

 The adoption of a quality management system is 
a strategic decision for an organization that can help to 
improve its overall performance and provide a sound 
basis for sustainable development initiatives. 

Potenciální přínosy pro organizaci zavedením systému 
managementu kvality na základě této mezinárodní 
normy jsou: 

 The potential benefits to an organization of 
implementing a quality management system based on 
this International Standard are: 

a) schopnost trvale poskytovat produkty nebo služby, 
které splňují požadavky zákazníka a příslušné  
požadavky zákonů a předpisů; 

 a) the ability to consistently provide products or services 
that meet customer and applicable statutory and 
regulatory requirements; 

b) snazší využití příležitostí pro zvýšení spokojenosti 
zákazníka; 

 b) facilitating opportunities to enhance customer  
satisfaction; 

c) řešení rizik a příležitostí souvisících s jejím kontex-
tem a cíli; 

 c) addressing risks and opportunities associated with 
its context and objectives; 

d) schopnost prokazovat shodu se specifikovanými 
požadavky systému managementu kvality. 

 d) the ability to demonstrate conformity to specified 
quality management system requirements. 
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U p o z o r n ě n í :  Oznámení o změnách, opravách a nově vydaných normách jsou uveřejňována ve Věstníku Úřadu 
pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. 

Vaše názory, podněty a připomínky týkající se technických norem a zájmu o možnou účast v procesech technické normalizace 
lze zasílat na e-mailovou adresu info@agentura-cas.cz. 
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