
 

Certifikace podle SA8000 

(Social Accountability) 

C
E

R
T

IF
IK

A
C

E
 P

O
D

L
E

 S
A

8
0
0

0
 

Certifikace podle SA8000 
(Social Accountability—Sociální odpovědnost) 

 

 
 
Společnost IQNet Ltd byla akreditována institucí Social Accountability International a může nyní 
globálně nabízet certifikaci systému řízení společenské odpovědnosti podle normy SA8000. 
 
SA8000 je celosvětově uznávaná jako referenční norma pro oblast sociální odpovědnosti a je 
nejvýznamnějším mezinárodně uznávaným měřítkem pro společensky odpovědné řízení lidských 
zdrojů. 
 
Organizace, které usilují o udržitelný rozvoj na základě tří pilířů podnikání, musí trvale pracovat s 
finančními, environmentálními a sociálními aspekty z hlediska dopadu jejich činnosti. 
 
Certifikace SA8000 je nyní dostupná v rámci rozsáhlé partnerské sítě IQNet, zahrnující 50 zemí 
(CQS je jedním z partnerů a je reprezentantem IQNet v České republice). Díky  kvalifikovaným 
auditorům hovořících dohromady víc jak 15 jazyky poskytuje IQNet účinný globální rozsah pro 
potřeby certifikace SA8000 v kterékoliv zemi. 
 
Toto představuje novou éru jak pro společnost IQNet s centrálou v Bernu ve Švýcarsku, jež je přímo 
akreditovaná pro certifikaci SA8000, tak pro její partnery. Ve spolupráci s partnerskými organizacemi 
(v České republice to je CQS) může nyní IQNet pomoci organizacím prokázat jejich závazek k eticky 
udržitelnému podnikatelskému prostředí. 
 
Navštivte IQNet na http://www.iqnet-ltd.com/ 
 
Další informace můžete získat: 
IQNet Ltd 
Bollwerk 31, P.O. Box, CH-3001 Bern, Switzerland  
Tel: +41 31 310 24 40  
Fax: +41 31 310 24 49  
E-mail: headoffice@iqnet.ch  
 
nebo 
 
CQS 
Prosecká 412/74 
190 00 Praha 9 - Prosek 
Tel: +420 286 019 534 
E-mail:   ladamcikova@cqs.cz 
 
SA8000 (Social Accountability 8000) vychází ze zásad mezinárodních norem týkajících se 
pracovních podmínek, které jsou obsaženy v úmluvách Mezinárodní organizace práce, ve 
Všeobecné deklaraci lidských práv OSN a v Úmluvě o právech dětí. Hlavní pozornost SA8000 je 
zaměřena na zlepšování pracovních podmínek po celém světě. Toto ukazuje cestu organizacím, 
které zlepšují a prokazují svoji společenskou odpovědnost (CSR) z pohledu základních lidských práv 
v rámci pracovních podmínek. 
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Přínosy certifikace SA8000 
 
 Prokazatelný závazek k sociálně odpovědnému, etickému podnikání 
 Ochrana vaší značky a jména 
 Zlepšení renomé ve vašem okolí jako společensky odpovědného podniku 
 Důvěra zákazníků a pozitivní vnímání ze strany investorů 
 
 

Proces certifikace SA8000 
 
 Vaše příprava 

 Pochopit SA8000 
 Vyvinout systém SA8000 
 Implementovat systém SA8000 

 Požadavek o certifikaci u IQNet (prostřednictvím CQS) 
 Předaudit 
 Certifikační audit 
 Dosažení certifikace 
 Dozorové audity 
 Recertifikační audit 
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Adresa 
 

CQS  
Prosecká 412/74 
190 00 Praha 9 - Prosek 
  

Kontaktní osoby 

Vedoucí certifikačního orgánu CQS 
Ing. Jana Olšanská   jolsanska@cqs.cz 
Vás může informovat o certifikačních postupech CQS, podmínkách certifikace a technic-
kých záležitostech v průběhu certifikace  
 

Tajemník certifikačního orgánu CQS 
Ing. Lenka Adamčíková  ladamcikova@cqs.cz 
Vás může informovat o certifikačních postupech CQS, administrativních a organizačních 
záležitostech v průběhu certifikace  
 
————————————————————————————————————–——— 

 
IČ: 69346305                 DIČ: CZ69346305 

Zapsáno u Městského soudu v Praze, spisová značka L 58728 


