
Zákazníci registrovaní u NQA jsou oprávněni používat certi� kační známky NQA. 
Organizace mohou využívat známky pouze v souvislosti se zbožím a službami, 
které jsou předmětem jejich certi� kace.

Použití certi� kačních známek je široké, ale existují pravidla pro jejich používání, zvláště 
u známek, které zobrazují akreditační logo (např. UKAS, ANAB & NABCB).

Tento dokument upřesňuje, jak a kde mohou být tyto známky použity.
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POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH ZNÁMEK BEZ AKREDITAČNÍHO LOGA
Certi� kační známka NQA obsahuje logo NQA, název normy a systém managementu, 

který je certi� kován, například:

Známky mohou být použity na:
• Webové stránky
• Kancelářské potřeby 
• Dopravní prostředky
• Nálepky a označení
• Propagační předměty a reklama
• Oplocení a � remní oděvy

Známky nesmí být použity na:
• Obaly výrobků
• Kalibrační protokoly
• Inspekční protokoly
• Prohlášení o shodě výrobku
• Výrobky

Dopravní prostředky✔ Webové stránky✔

Protokoly✘ Obaly výrobků✘

INTEGRATED 
MANAGEMENT

ISO 9001, ISO 14001
ISO 45001

CERTIFIED
VEHICLE STICKER EXAMPLE
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POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH ZNÁMEK S AKREDITAČNÍM LOGEM
Certi� kační známka NQA, která obsahuje akreditační logo, striktně podléhá požadavkům 

akreditačního orgánu na její používání. Příklady: 

Známky mohou být použity na:
• Kancelářské potřeby
• Reklama
• Označení
• Firemní literatura
• Webové stránky

Známky nesmí být použity na:
• Výrobcích a obalech výrobků
• Kalibrační protokoly
• Inspekční protokoly
• Prohlášení o shodě výrobku
• Dopravní prostředky
• Budovy a vlajky

Záhlaví dopisů✔ Webové stránky✔

Protokoly✘ Dopravní prostředky✘

www.nqa.com

Všechna loga jsou k dispozici na webových stránkách: www.nqa.com/logos 
(Pouze webové stránky NQA jsou autorizovaným zdrojem s aktuálními logy NQA, 
pokud používáte vyhledávače, loga nemusí být aktuální).

POUŽÍVÁNÍ CERTIFIKAČNÍCH ZNÁMEK
Doporučujeme našim zákazníkům používat s logy odkaz na naše webové stránky. To umožní 
jejich zákazníkům dozvědět se více o příslušných normách a přínosech certi� kace pro 
podnikání.

Pokud budete odkazovat na stránky NQA, uveďte konkrétní stránku, kterou chcete zobrazit. 
Například, pokud máte certi� kaci ISO 9001, použijte tento odkaz https://www.nqa.com/
certi� cation/standards/iso-9001.
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Kontaktujte nás:

NQA CZ s.r.o., Masarykovo nám. 76/10, 586 01  Jihlava
+420 736 613 947, info@nqa.cz
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