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Informace určená odpovědným pracovníkům akreditovaných zkušebních a kalibračních 

laboratoří, případně poskytovatelů zkoušení způsobilosti, certifikačních a inspekčních 

orgánů provádějících při své činnosti zkoušení nebo interní kalibrace.

Vážená paní / Vážený pane,

v návaznosti na předchozí informační dopis ze dne 28.02.2018 bych Vás rád informoval 

o skutečnosti, že od 01.05.2018 bude spuštěna služba akreditace podle normy ČSN EN 

ISO/IEC 17025:2018 - Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních 

laboratoří (dále jen „nová norma“). Součástí tohoto sdělení je doplnění a zopakování 

podstatných informací z předchozího dopisu tak, aby přispěly k bezproblémovému naplánování 

a realizaci přechodu na uvedenou normu.

Česká verze nové normy byla pod označením ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 publikována 

k 01.04.2018, s účinností od 01.05.2018. Ke dni 20.04.2018 byl také s účinností od 01.05.2018 

vydán a na webu ČIA publikován metodický pokyn MPA 10-01-18, který slouží k vysvětlení 

a interpretaci některých ustanovení nové normy. Okamžikem účinnosti nové normy již 

akreditační orgán nemůže přijímat žádosti o udělení a prodloužení akreditace podle 

původní normy (ČSN EN ISO/IEC 17025:2005). Udělené akreditace nadále zůstávají 

v platnosti a rozšiřovat i omezovat rozsah, případně provádět jiné změny je možno podle 

původní revize normy do konce přechodného období. Přechodné období stanovené rezolucí 

organizace ILAC, které slouží k přechodu akreditovaných subjektů na novou normu je 

stanoveno na tři roky a končí dne 29.11.2020. Je také nutno upozornit, že den následující po 

konci přechodného období, tedy 30.11.2020, veškeré udělené akreditace podle původní verze

normy zanikají (viz MPA 00-01-17 – preambule kapitoly 7).

Přeposouzení na novou normu je možné pouze na Vaši žádost. Pro případy udělení 

a prodloužení platnosti bude od uvedeného data nutno žádat podle nové normy. Pro případy 

přeposouzení v průběhu akreditačního cyklu (například připojením k pravidelné dozorové 

návštěvě – PDN) je možno od 01.05.2018 podat žádost podle nové normy a to formou 

„Žádosti o zaznamenání jiných změn údajů ve spisu a o vydání nového osvědčení“. Pokud 

s tímto přeposouzením nebudou spojeny žádné další změny (např. rozsahu akreditace, adres, 

apod.), je možno využít tzv. „zjednodušené žádosti“, která bude od 01.05.2018 na webu ČIA 

dostupná a nevyžaduje dokládání většiny příloh. 
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Náklady na přeposouzení, budou stanoveny dle časových kapacit nutných pro provedení 

přeposouzení a zohledňujících velikost přeposuzované laboratoře a identifikovaná rizika 

spojená s posuzováním a/nebo činností laboratoře. V případě akreditace (udělení, prodloužení) 

budou zachovány časové kapacity na posuzování v souladu s přílohou č. 2 MPA 10-01-18. Pro 

přeposouzení v rámci PDN počítejte u typické laboratoře s navýšením minimálně o 12 hodin. 

Minimální časová kapacita pro posouzení v rámci samostatné akce (tzv. ZZS) je stanovena na 

24 hodin.

Před podáním žádosti by měla laboratoř dobře zvážit svoji připravenost. Kromě interního 

auditu zaměřeného zvláště na prověření modifikovaných požadavků normy je možné využít 

také „Dotazník pro žadatele“, který bude pro novou normu dostupný na webových stránkách 

ČIA. Dokument nicméně není povinnou přílohou žádosti. 

Platnost vydaného osvědčení o akreditaci je 3, respektive 5 let. V případě přeposouzení 

laboratoře v průběhu akreditačního období bude vydáno nové osvědčení o akreditaci, jehož 

platnost zůstává shodná s platností původního osvědčení.

S Vašimi dotazy nebo pro bližší informace k procesu posuzování podle nové revize normy se 

můžete obrátit na svého vedoucího posuzovatele, nebo na garanty pro oblast zkušebních (Ing. 

Šimonová, Ing. Drdová) a kalibračních (Ing. Valenta) laboratoří.

S pozdravem

Ing. Pavel Nosek

Ředitel odboru zkušebních a kalibračních laboratoří
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