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Nabídka na certifikaci systému řízení podle normy ISO 27001 & ISO 20000   

Vážení,
Děkujeme Vám za projevený zájem o certifikaci systému řízení ve Vaší společnosti. Připravili jsme pro Vás nabídku 
certifikace podle normy ISO 27001 & ISO 20000 na základě Vámi poskytnutých údajů, požadavků příslušné normy a 
naší interní směrnice pro certifikaci systému řízení Rule 03 Postup pro certifikaci systému.

Nabídka je platná pro následující společnost a oblast certifikace:

Správa základních registrů
Na Vápence 915/14
130 00 Praha 3, Žižkov
DIČ CZ72054506

Hlavním produktem společnosti, pro který se certifikace systému řízení předpokládá je:
• Poskytování služeb ISZR
• Provozování Service Desku
• Poskytování služeb RACS Z certifikace není vyjmuta žádná část organizace
Tento produkt odpovídá NACE: 62 Computer programming, consultancy and related activities 63.1 Data processing, hosting 
and related activities  

Počet zaměstnanců v certifikované oblasti: 52
Počet poboček/provozovny mimo sídlo společnosti: 0
Zvláštní procesy: 

   Společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. provede certifikaci systému řízení v souladu s podmínkami 
akreditační společností ČIA (člen Evropské federace akreditačních orgánů) a podmínkami mezinárodní normy ISO 
17021. Rozsah certifikace a odpovědnost certifikační společnosti je upravena akreditačními požadavky, ustanoveními 
normy  ISO 27001 & ISO 20000 a všeobecnými ustanoveními Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. §2652 až 
§2661.

   Certifikace se stává z přezkoumání Vaší řídící dokumentace a provedení auditu v místě Vaší činnosti (v sídle 
společnosti a jejích provozovnách). V případě, že audit prokáže shodu Vašeho systému řízení s požadavky 
normy  vystavíme Vám certifikáty s mezinárodní platností na dobu 3 let a udělíme právo používat naše certifikační 
logo v souvislosti s Vašimi produkty (obaly, reklamní předměty a tiskoviny).

   Časový a věcný rozsah auditu je určen požadavky normy  a metodickými pokyny ČIA. Termín auditu je 
předmětem vzájemné dohody, kdy vedení Vaší společnosti nebo Vaší externí poradci prohlásí, že systém řízení je 
připraven k provedení auditu. V tomto případě si vyhrazujeme lhůtu 14 kalendářních dnů před zahájením auditu pro 
přezkoumání Příručky řízení Vaší společnosti a stanovení plánu auditu.

   Společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. prohlašuje, že věnuje náležitou péči při školení a prověřování 
svých auditorů s ohledem na dodržování důvěrnosti, rovněž tak činí veškerá opatření při archivaci údajů získaných v 
průběhu auditů a přezkoumání dokumentace. 

   Společnost LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. pro provedení auditu jmenuje zkušené auditory, kteří jsou 
odborníky se zkušenostmi v oboru podnikání certifikované společnosti a zároveň kteří přistupují k posuzování 
skutečností během auditu podle jejich významu a důležitosti a přínosu pro certifikovanou společnost.






