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Výtah k bodu 15 programu 32. zasedání ISO COPOLCO 

 
Bod 15.1  Zastoupení COPOLCO ve skupinách ISO a  ISO/IEC podléhajících TMB  

 

COPOLCO je zastoupeno předsedkyní ve strategické poradní skupině  ISO/IEC/ITU-T pro 

bezpečnost a současně v TC 223 Zabezpečení společnosti. Podrobnější zpráva o činnosti 

v rámci TC 223 je v příloze. 

 

Výtah ze zprávy o 8. zasedání ISO/TC 223 

 

8. zasedání TC se uskutečnilo 16-20 listopadu 2009. Práci technické komise brzdí  rozdílné 

názorové skupiny, přičemţ jedna navrhuje řešení problematiky pomocí přístupu 

managementu rizika, zatímco druhá dává přednost modelu kontinuity podnikání (tento přístup 

byl přijat TC 223 s ohledem na technologii). Byl připraven návrh komise o videosledování. 

Práce byla svěřena pracovní skupině 5. V současnosti je upřesňováno, jaké technologické 

záleţitosti by měly být projednávány pouze v této TC a jaké by měly být projednávány 

s jinými technickými komisemi. Konečný návrh plánu činnosti je očekáván na jaře 2010. 

V technické komisi existují kromě výše uvedené pracovní skupiny i další čtyři pracovní 

skupiny: 

 

Pracovní skupina 1, Rámcová norma: Předsednictví pracovní skupiny má Japonsko a 

existují tři úkoly. K hlasování bude připraven návrh na nový úkol pro výcvik a zkoušení a 

dále je hledána podpora projektu o veřejném a soukromém partnerství. Problémem dosud 

zůstávají nejasnosti o tom, co je zabezpečení společnosti a jaké normy by měly být v této 

oblasti vytvářeny. 

 

Pracovní skupina 2, Terminologie: Pokud se týká postupu ISO 22300 „Zabezpečení 

společnosti – základy a slovník“ je v důsledku mnoha připomínek nutné vypracovat druhý 

návrh komise a zajistit návaznost termínů pouţívaných v dalších dokumentech komise. 

  

Pracovní skupina 3, Příkaz a kontrola, Koordinace a spolupráce informovala o 

workshopu o varování veřejnosti a myšlenky, které vyplynuly z této konference, byly pouţity 

jako vstup pro nový návrh ISO 22322 „Systém managementu varování veřejnosti“. Pokračují 

práce na ISO CD 22320 „Příkaz a kontrola“ a na „Zabezpečení společnosti – Příkaz a 

kontrola- Informace, koordinace a spolupráce při managementu mimořádných událostí“. 

 

Pracovní skupina 4, Připravenost a kontinuita: Předseda skupiny uvedl postup u různých 

úkolů. U ISO CD 22301 je problém předmětu normy a upřesnění názvu dokumentu. Norma 

musí být v souladu s novou normou ISO 31000 pro management rizik. Další jednání pracovní 

skupiny se uskuteční ve Švédsku.  

 

AGE                                      Bod 15.2 Posuzování shody – Zpráva ISO/CASCO  

1)  25. plenární zasedání CASCO  

 

25. zasedání ISO CASCO se konalo 12-13 listopadu 2009 v Ţenevě a schválilo:   

• postupový program, plán, kde kaţdý dokument, který je zpracováván v CASCO je 

zmíněn s cílovými lhůtami pro postup práce;  
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• rozšířena lhůta na jeden rok pro spolupracující organizace typu A pro předloţení ţádostí 

o výklad a rozšířena lhůta pro hlasování o výkladu pro členy CASCO ze dvou na čtyři 

týdny; 

• bylo dohodnuto, ţe téma pro workshop v roce 2010 by se mělo zaměřit na posuzování 

shody a management rizika;  

• bylo dohodnuto, aby členové CASCO hlasovali o tom, zda CASCO má vést vypracování 

specifických poţadavků na auditory.  

 

2 Probíhající technické práce   

V příslušných pracovních skupinách jsou zpracovávány tyto projekty: 

• ISO/IEC 17020, Všeobecná kritéria pro činnost různých druhů orgánů provádějících 

kontrolu  

• ISO/IEC 17021 Část 2, Posuzování shody – Požadavky na certifikaci třetí stranou 

provádějící audit systémů managementu  

• ISO/IEC TS 17022, Posuzování shody – Minimální požadavky a další doporučení na 

obsah zprávy z auditu třetí stranou o systémech managementu 

• ISO/IEC 17024, Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány provádějící 

certifikaci osob  

• ISO/IEC 17065, Posuzování shody – Všeobecné požadavky na orgány provádějící 

certifikaci systémů výrobků  

• ISO/IEC 17067, Posuzování shody – Základy certifikace výrobků  

 

Norma ISO/IEC 17007: 2009, Posuzování shody – Návod pro vypracování norem a 

specifikovaných požadavků pro posuzování shody byla uveřejněna v září 2009 a norma 

ISO/IEC 17043: 2010, Posuzování shody – Všeobecné požadavky na zkoušení dovedností byla 

uveřejněna v únoru 2010.  

Dále zpráva uvádí výčet činností pro propagaci uznaných metod posuzování shody na 

různých konferencích a spolupráci s ostatními organizacemi.  

 

Za zmínku stojí workshop o globálním dodavatelském řetězci a sledovatelnosti, který se 

uskutečnil v rámci plenárního zasedání s cílem: 

• Identifikovat oblasti, které by mohly být řešeny ISO na mezinárodní úrovni;  

• Stanovit zda a jak by mohlo CASCO přispět ke zlepšování kvality praxí v globálním 

dodavatelském řetězci.  

V roce 2008 ve spojení s plenárním zasedáním CASCO byl uskutečněn workshop o dozoru 

na trhu, jehoţ cílem bylo:  

a) identifikovat správné praxe v dozoru na trhu na národní úropvni;  

b) zvyšovat povědomí o pouţívání sady nástrojů při činnostech dozoru na trhu;  

c) prozkoumat činnosti dozoru na trhu týkající se procesu dohledu na posuzování shody.  

 

Příští zasedání CASCO se uskuteční v týdnu od 15 listopadu 2010 v Paříţi. 
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                    Bod 15.3 Záležitosti rozvojových zemí – Zpráva ISO/DEVCO  

Akční plán ISO pro rozvojové země pro roky 2005-2010 vychází ze strategického plánu ISO 
pro roky 2005-2010 a je založen na pěti hlavních cílech:  

 
       Pomoci ISO rozvojovým zemím v oblastech: 

         a) Zlepšování povědomí o normách a jejich používání  

Zaměření bylo na dvě hlavní oblasti:   
Povědomí a školení o normách pro technologii a systémech managementu – byla 
uskutečněna řada seminářů (např. o ISO 22000 o bezpečnosti potravin, ISO 14040 o 
posuzování životního cyklu, ISO 26000 o sociální odpovědnosti atd.).  
  
 Povědomí a technická podpora o vytváření infrastruktury  

V Rio de Janeiro byl uskutečněn kurz o Přejímání a citování mezinárodních norem. Dále byly 
uskutečněny tři workshopy o Úloze norem v ekonomickém rozvoji a usnadňování obchodu a 
to v Keni, Trinidadu a Singapuru. 

  
          b) Vytváření kapacity  

Důležitým faktorem je vytváření kapacity v rozvojových zemích k účasti na technických 
pracích ISO. Byly uskutečněny dva kurzy o Marketingu a propagaci mezinárodních norem 
v Ženevě a Senegalu. Účast zástupců z rozvojových zemí je podporována řadou dárců. Byly 
dále uskutečněny čtyři regionální a jeden národní workshop o sociální odpovědnosti.  

 
         c) Zvýšené regionální spolupráce   

Zkušenosti ukazují, že regionální a subregionální spolupráce v normalizaci a souvisejících 
záležitostech je nejefektivnějším způsobem pro sdílení zkušeností, organizování školení a 
optimalizaci účasti v mezinárodní normalizaci. Byly uskutečněny dvě konference a to o 
posuzování shody a managementu energií.  

          

         d) Rozvoje elektronických komunikací a odbornosti v nástrojích IT  

Od září 2009 projekty ICT jsou dodávány členům ISO prostřednictvím projektu s názvem 
Nástroje IT a související pomoc členským orgánům v rozvojových zemích  (ICTDEV). Projekt 
byl využit v osmi rozvojových zemích. Regionální školení bylo provedeno v Baku. 

  
          e) Zvýšené účasti v technické práci ISO   

Pátým cílem akčního plánu ISO je podpora zapojení rozvojových zemí do technické práce 
prováděné technickými komisemi. Díky sponzorství byla umožněna účast čtyř rozvojových 
zemí na prvním zasedání nově ustavené subkomise ISO/TC 34/SC 17 Systémy 
managementu bezpečnosti potravin a dále delegátů z 12 zemí na zasedání TC 223 v Jižní 
Africe. 

 

       Dále je podána zpráva o složení a činnosti poradní skupiny předsedy a počtu 
členů DEVCO. Příští zasedání DEVCO se uskuteční v Oslo 13 a 14 září 2010. 

  

 

 

 


