Strategické záměry společnosti AUDISO a.s.
Oblast certifikace
1. Udržovat kontakty s certifikovanými subjekty i mimo termíny auditů s cílem udržet a
rozvíjet jejich systémy řízení na vysoké úrovni. Za tím účelem posílit marketingovou činnost
jednak směrem ke stávajícím i potenciálním klientům a dále formou aktivní účasti zástupce
společnosti v profesních a odborných sdruženích (spolcích) asociacích.
2. V návaznosti na záměry bodu 1. Výrazně zvýšit informační a odborné akce ve formě
seminářů a školení nejen v úzké oblasti certifikací, ale i v oblastech navazujících a
souvisejících s potřebami podniků a podnikatelů. Za tím účelem využívat v přiměřené míře
lektorskou spolupráci s vysoce odbornými a profesními instituty a organizacemi.
3. Trvale udržovat snahu o získávání nových žadatelů o certifikaci, především v nově
akreditovaných oblastech, především v oblasti systémů řízení v rámci hospodaření
s energií, zacházení s odpady (kovový šrot), IT a OT ve službách apod. Za tím účelem rozšířit
oblast informování stávajících subjektů o možnostech certifikace v uvedených oborech.
4. Udržovat v praxi nejlépe pravidelné vydávání „Newsletterů“ .
5. Kontinuálně rozvíjet a implementovat řídící SW pro vedení auditů – pravidelné
„workshopy“ pro interní i externí auditory.
6. Využívat externí auditory a spolupracovníky společnosti při získávání nových žadatelů o
certifikaci.
7. Neustále zkvalitňovat auditní činnost s cílem získání co největší míry důvěryhodnosti CO a
tím i větší úspěšnosti při výběrových řízeních. K tomu maximálně využívat zatím trvale
vysoké uznání práce CO posuzovateli ČIA.
8. Rozvíjet a zkvalitňovat certifikace zahraničních subjektů s využitím zahraničních auditorů.
Momentálně se jedná o velmi dobře se rozvíjející spolupráci s Italskými auditory.
9. Nadále vyhledávat potencionální partnery v zahraničí – viz čl. IV.
Oblast inspekce
1. Minimálně udržet současný stav zakázkové činnosti v oblasti technických a
technologických dohledů na výrobu, především v energetickém strojírenství a na stavbách
elektráren.
2. Udržovat a zvyšovat kvalifikaci inspektorů v daném oboru.
3. Rozvíjet kontakty v oblasti odborné veřejnosti s cílem co nejvíce rozšířit portfolio
poskytovaných technických a odborných služeb.
4. Reagovat na momentální výpadek zakázek z oboru energetického strojírenství a
vyhledávat obdobné zakázky v jiných oborech. Průběžně sledovat vývoj v energetice a
udržovat kontakt s velkými dodavateli energetických zakázek.
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Činnosti mimo společnost AUDISO a.s.
1. Nadále aktivně působit ve strukturách navázaných na EUROLAB CZ a akreditaci. Pracovat
v Radě SČZL jednak jako člen rady a dále jako auditor a školitel auditorů SČZL pro posuzování
odborné způsobilosti členů sdružení pro udělení a udržení práva používat razítko SČZL. Z titulu
člena Rady SČZL působit v širším kolegiu EUROLAB CZ.
2. Aktivně pracovat v Radě pro akreditaci jako poradním orgánu ředitele ČIA. Z titulu uvedených
funkcí se angažovat na odstranění nekalých praktik uplatňovaných při posuzování v rámci
certifikací systémů řízení a aktivně se zasazovat o zvyšování důvěryhodnosti certifikací a jejich
vyžívání ve veřejných zakázkách.
Zahraniční aktivity
1. Rozšiřovat portfolio certifikovaných subjektů mimo území ČR, především na Slovensku a v
Itálii.
2. Získávat strategické partnery v zahraničí, především v zemích EU, momentálně se maximálně
snažit dovést do úspěšného konce zahraniční certifikaci v Řecku.
3. Pokračovat v dojednání podmínek partnerství s TUV Hessen v oblasti certifikací.
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