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Podnikání

Pulsus

Podnikatelská etika a ISO normy se vzájemnì
doplòují pøi kultivaci podnikového prostøedí

T

echnokratický pøístup,
uvauje o ISO normách
jako o universálním prostøedku pro øešení i
etických
dilemat.
Odpùrci podnikatelské
etiky se domnívají, e øešit samostatnì otázky podnikatelské etiky
není nutné, nebo profesní etika v
tom nejširším smyslu je zakotvena
v ISO normách. Je pravdou, e
zavádìní ISO norem do ivota
významnì pøispívá k øešení otázek
týkajících se podnikatelské etiky,
a u jsou to otázky bezpeènosti
práce, motivace zamìstnancù,
transparentnosti
rozhodování
managementu nebo celá velká
oblast ivotního prostøedí. Podnikatelská etika a ISO normy jsou dvì
vzájemnì se doplòující a podporující linie kultivace podnikového
prostøedí. Stabilní jakost výrobkù a
slueb, garantovaná zákazníkùm
souborem nástrojù a opatøení definovaných øadou norem EN ISO
9000 jako systém jakosti integrovaný do systému øízení firmy, to je
fenomén, který ji øadu let pøináší
významné zmìny vnìjší i vnitøní
podoby èeských firem, zpùsobu
jednání pracovníkù firmy se zákazníkem i do jejich chování mezi
sebou navzájem, pøinesl i zmìny
myšlení lidí.
Správná orientace politiky jakosti firmy musí vycházet z poznaných
poadavkù zákazníka, pøípadnì
trhu obecnì, z potøeb zainteresovaných stran (majitelù, zamìstnancù,
partnerù a p.) a ze zákonných
poadavkù a poadavkù pøedpisù,
které se týkají výrobkù, procesù a
èinností organizace. Správnì orientovaná politika jakosti nemùe
pominout ani vztahy firmy k okolí,
ke spoleènosti. V regulované oblasti zavádìjí státní orgány z dùvodù
bezpeènostních, zdravotních, ochrany ivotního prostøedí, prevence
podvodného jednání nebo z dùvodu
poctivosti na trhu zákony týkající
se schvalování produktù (tento termín zahrnuje i sluby). V neregulo-

vané oblasti zavedlo mnoho prùmyslových odvìtví - jak v rámci svých
národních ekonomik, tak i celosvìtovì - systémy posuzování shody a
schvalování zamìøené na dosaení
minimální technické úrovnì, která
umoòuje porovnatelnost a také
zajišuje rovné podmínky konkurenèního prostøedí.
Systém akreditace slueb orgánù
posuzujících shodu má být pro
kupující i pro regulaèní orgány
zdrojem dùvìry. Takový systém má
usnadòovat obchod tak, jak o to
usilují obchodní orgány a organizace. Základním zámìrem je dosaení stavu, kdy bude potøebná jen
jedna akreditace a jen jedno posuzování shody. Systém usnadòující
pøeshranièní obchod mùe pracovat dobøe, pokud všechny akreditaèní orgány a orgány posuzující
shodu pracují srovnatelným zpùso-

Správná politika jakosti
firmy musí vycházet z
poadavkù zákazníka.
bem dle celosvìtovì pøijatých
poadavkù a berou v úvahu zájmy
všech pøímo èi nepøímo zainteresovaných stran na procesu akreditace. V Èeské republice byl funkcí
Národního akreditaèního orgánu
povìøen Èeský institut pro akreditaci, který má pro zabezpeèení
nestrannosti zavedenu strukturu
umoòující efektivní zapojení zainteresovaných stran, kde ádná z
jednotlivých stran nepøevauje.
Všechny osoby pracující pro akreditaèní orgán a všechny výbory,
které by mohly mít vliv na proces
akreditace musí jednat objektivnì
a musí být prosty všech komerèních, finanèních a jiných tlakù,
které by mohly ohrozit nestrannost
ÈIA.
Základem jednotných pravidel
akreditace vyuívaných v oblasti
posuzování shody jsou mezinárodní normy a normativní dokumenty.
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Akreditaèní orgány pøi vytváøení,
uplatòování a udrování, resp.
zlepšování svého akreditaèního
systému musí po 1.1.2006 vycházet
jednoznaènì z mezinárodní normy
EN ISO/IEC 17011.
Trvalé dodrování této mezinárodní normy je zajištìno prostøednictvím pravidelných opakovaných
hodnocení (evaluace ze strany EA),
které probìhne v ÈIA v listopadu
tohoto roku.

Morální kodexy
Nad rámec toho, co je upraveno
právními a technickými normami s
ohledem na zajištìní maximální
dùvìryhodnosti Èeského institutu
pro akreditaci byla stanovena také
etická a profesní pravidla pro chování jeho pracovníkù.Dne 20. srpna
2004 se ÈIA stal signatáøem Etického kodexu èlenù akreditaèních
orgánù IAF, kde se zavázal k udrování dùvìry a respektu zákazníkù a veøejnosti obecnì prostøednictvím nezpochybnitelné integrity,
poctivosti a etického pracovního
vystupování. S cílem zvyšovat spokojenost zákazníkù, plnìní jejich
oprávnìných potøeb a posílení
jejich prosperity, zpracoval ÈIA
zásady zákaznického pøístupu, co
znamená, e bude:
• garantovat kvalitní a komplexní sluby uznávané signatáøi multilaterálních dohod,
• dbát na chování a vystupování
kadého pracovníka i na zpùsob
organizace práce tak, aby zákazník
byl støedem celého procesu.
Význam akreditace, jak v ÈR, tak
v celém svìtì roste. Orgány, vykonávající èinnosti posuzování shody,
které zahrnují certifikaci, inspekci,
zkoušení a kalibraci, si stále více
uvìdomují, e získáním Osvìdèení
o akreditaci se zvyšuje jejich dùvìryhodnost a konkurenceschopnost
na otevøeném evropském trhu. Pro
kupujícího, regulaèní orgán a pro
veøejnost je dùleité vìdìt, zda
jsou orgány posuzující shodu zpùsobilé vykonávat své èinnosti.

