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Compliance management systems – Requirements with guidance for use

Systemes de management de la conformité – Exigences et recommandations pour la mise en oeuvre

Tato norma přejímá anglickou verzi mezinárodní normy ISO 37301:2021. Má stejný status jako
oficiální verze.

This standard implements the English version of the International Standard ISO 37301:2021. It has
the same status as the official version.

Anotace obsahu

Tento dokument specifikuje požadavky a poskytuje směrnice pro vytvoření, vývoj, implementaci,
hodnocení, udržování a zlepšování efektivního systému managementu shody v rámci organizace.

Tento dokument je použitelný pro všechny typy organizací bez ohledu na typ, velikost a povahu
činnosti a stejně tak, zda je organizace z veřejného, soukromého nebo neziskového sektoru.

Všechny požadavky uvedené v tomto dokumentu, které odkazují na řídící orgán, platí pro nejvyšší
vedení v případech, kdy organizace nemá řídící orgán jako samostatnou funkci.

 

Národní předmluva

Souvisící ČSN

ČSN EN ISO 9000 (01 0300) Systémy managementu kvality – Základní principy a slovník

ČSN EN ISO 9001 (01 0321) Systémy managementu kvality – Požadavky

ČSN EN ISO 14001 (01 0901) Systémy environmentálního managementu – Požadavky s návodem pro
použití

ČSN EN ISO 19011 (01 0330) Směrnice pro auditování systémů managementu

ČSN EN ISO 22000 (56 9600) Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky na
organizaci v potra-



vinovém řetězci

ČSN EN ISO 26000 (01 0390) Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

ČSN EN ISO/IEC 27001 (36 9797) Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy řízení
bezpečnosti informací – Požadavky

ČSN ISO 31000 (01 0351) Management rizik – Principy a směrnice

ČSN EN IEC 31010 ed. 2 (01 0352) Management rizik – Techniky posuzování rizik

ČSN ISO 37001 (01 0392) Systémy protikorupčního managementu – Požadavky s návodem pro
použití

TNI 01 0350 (01 0350) Management rizik – Slovník (Pokyn 73)
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Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN v anglickém jazyce.


