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Poslední dobou zažíváme velký boom různých prohlášení a veřejných závazků organizací k
prosazování společenské odpovědnosti v rámci své činnosti. Každá větší a především nadnárodní
organizace si už uvědomuje, že zákazníci začínají být citliví na image firmy. Organizace proto musí
svojí činnost vykonávat společensky odpovědným způsobem.

Nová specifikace pro prokazování společenské odpovědnosti
Začaly vznikat národní i mezinárodní iniciativy, které si vzaly za cíl shrnout všechny potřebné
požadavky, které musí společensky odpovědná organizace plnit. Takovou iniciativou je i nový produkt
IQNet SR 10. Mezinárodní certifikační síť IQNet, která sdružuje víc jak 35 certifikačních orgánů
po celém světě, připravila specifikaci na prokazování společenské odpovědnosti. CQS je členem
IQNet a může provádět tuto certifikaci.

IQNet SR 10 versus ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001
IQNet SR 10 je specifikace kompatibilní s jinými systémy managementu jako jsou ISO 9001, ISO
14001 a OHSAS 18001. Je tedy ideální pro integraci v organizacích, které mají tyto systémy
zavedeny. Systém managementu společenské odpovědnosti definovaný ve specifikaci IQNet SR 10
se dá samozřejmě implementovat do jakékoliv organizace.

IQNet SR 10 versus ISO 26000
Tvůrci IQNet SR 10 se hlavně inspirovali normou ISO 26000, která slouží jako návod pro úplné
pochopení a přesné naplnění všech požadavků specifikace. Podle normy ISO 26000 nelze
certifikovat. Certifikace IQNet SR 10 umožňuje prokázat společenskou odpovědnost pouze ve vztahu
k specifikaci IQNet SR 10. Z normy ISO 26000 obsahuje IQNET SR 10 principy a základní témata.

Základní principy
Každá z iniciativ na prokazování společenské odpovědnosti má své základní principy a témata. Tvoří
základní hodnoty každé organizace, které pak dále procházejí do všech činností a rozhodnutí.
Specifikace IQNet SR definuje tyto principy ve shodě s ISO 26000:


Odpovědnost



Transparentnost



Etické chování



Ohled na zájmy zainteresovaných stran



Respektování pravidel právního státu



Respektování mezinárodních standardů chování



Respektování lidských práv

K těmto principům se organizace zaváže ve své Politice společenské odpovědnosti a ve svém Kodexu
chování.

Certifikace systému managementu společenské
odpovědnosti podle IQNet SR 10

Přínosy certifikace systému managementu společenské odpovědnosti
podle IQNet SR 10









Zvýšení reputace organizace a posílení důvěry u veřejnosti
Zvýšení konkurenceschopnosti
Zlepšení vztahu organizace k zainteresovaným stranám (nové perspektivy a kontakty)
Předcházení nebo omezování potenciálních konfliktů se zákazníky ohledně výrobků a
služeb
Dosažení úspor díky vyšší produktivitě a efektivnosti využívání zdrojů, nižší spotřebě
energie a vody, a nižší produkci odpadů
Zvýšení loajality, zapojení, účasti a morálky zaměstnanců
Zvýšení bezpečnosti a ochrany zdraví pracovníků
Pozitivní dopad na schopnost organizace najímat, motivovat a udržet si zaměstnance

Nabídka služeb CQS

Situační audit

Certifikační audit (dvoustupňový), recertifikační audit

Audit vedený v anglickém, německém nebo ruském jazyce

Certifikát CQS a mezinárodní certifikát IQNet

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 technických 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
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