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ÚČEL  
Tento dokument stanovuje politiku EA pro akreditační orgány při akreditaci kontrolních subjektů 

v oblasti ekologické produkce. 
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Autorství 

Tento dokument byl vypracován pracovní skupinou pod vedením Výboru EA pro certifikaci ve 

spolupráci s vlastníkem schématu, odd. ekologického zemědělství Výboru pro zemědělství a rozvoj 

venkova (the organic farming unit of DG Agriculture and Rural Development). 

 

Úřední jazyk 

Text můţe být podle poţadavků přeloţen do dalších jazyků, přičemţ anglická verze dokumentu 

zůstává určující verzí. 

 

Autorská práva 

Drţitelem autorských práv k tomuto textu je EA. Tento text nesmí být kopírován za účelem dalšího 

prodeje.  

 

Další informace 

Pro získání dalších informací o této publikaci kontaktujte, prosím, Vašeho národního člena EA. 

Aktualizované informace jsou uveřejňovány na naší internetové stránce www.european-

accreditation.org 

 

Upozornění na národní poznámky k překladu 

Ke kapitole 3 byly doplněny informativní národní poznámky. 
 

 

 

Kategorie:   Procesní dokumenty členů 

    EA-3/12 je povinným dokumentem. 

 

Datum schválení:  1. června 2013 

 

Datum implementace:  1. ledna 2014 

 

Přechodné období:  Období mezi daty schválení a implementace. 

 

http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
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1. DEFINICE 

Kontrolní subjekt:  v těchto pokynech je výraz kontrolní subjekt a jeho zkratka KS 

pouţívána pro jakýkoliv nezávislý orgán certifikující ekologickou 

produkci v Evropské unii, jemuţ byly svěřeny tyto kontrolní úkoly 

členským státem v souladu s článkem 27 nařízení (ES) č. 834/2007 

a pro jakýkoliv nezávislý orgán, jenţ certifikuje ekologickou produkci 

za účelem rovnocennosti ve třetích zemích v souladu s článkem 33 (3) 

tohoto nařízení. Kontrolní subjekt je synonymem pro subjekt posuzující 

shodu, v tomto dokumentu se pouţívá KS v souladu s nařízením EU. 

Akreditační cyklus: v těchto pokynech délka akreditačního cyklu nemá být kratší neţ 4 

roky a delší neţ 5 let. 

Kritické místo: místo je definováno v bodu 2.2 Pokynu IAF GD 3:2003. 

Rovnocennost:  rovnocennost je schopnost různých inspekčních a certifikačních 

systémů plnit stejné cíle výrobních norem a kontrolních opatření 

uvedených v Hlavě III, IV a v nařízení (ES) č. 834/2007 a souvisejících 

prováděcích pravidel stanovených v nařízení (ES) č. 889/2008. 

Kontrolní návštěva: aktivita prováděná akreditačním orgánem, ať uţ se jedná 

o přezkoumání po auditu u klienta, nebo s auditním týmem KS nebo 

o pohovory se zástupci KS. Posuzovatelé akreditačního orgánu by se 

neměli přímo dotazovat klientů KS s výjimkou situací, kdy bylo vše 

předem dohodnuto se všemi zúčastněnými stranami. Doprovázení 

návštěv po prostorách klienta můţe být ovšem nutné.  

Pozastavení:  dočasné zneplatnění celého rozsahu akreditace nebo jeho části. Během 

období pozastavení kontrolní subjekt nemůţe vydávat nová osvědčení. 

 

SEZNAM ZKRATEK 
KS: Kontrolní subjekt 

AO: Akreditační orgán 

KN: Kontrolní návštěva 

 

2. POŢADAVKY NA AKREDITAČNÍ ORGÁNY POSUZUJÍCÍ ČINNOST 

KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ V EVROPSKÉ UNII  

 

2.1 Poţadavky na kvalifikaci a školení odborných posuzovatelů a expertů 

ISO/IEC 17011 poţaduje, aby akreditační orgán vytvořil postupy pro výběr, školení 

a formální schvalování posuzovatelů a expertů. Tato část specifikuje formální kvalifikaci, 

zkušenosti a způsobilost, které jsou poţadovány pro rozsah “Ekologické produkce”. Odborní 

posuzovatelé a experti by měli mít vysokoškolské vzdělání v oboru týkajícího se rozsahu 

akreditace (např. agronom, odborník v oblasti potravin), pokud by se jednalo o posuzovatele 

bez vysokoškolského vzdělání, pak musí být vyţadována praxe. Je vyţadována minimálně 

dvouletá praxe v ekologickém zemědělství, akvakultuře, zpracování potravin nebo obchodu 

s produkty ekologické produkce. Kromě toho, minimálně dvouletá praxe týkající se dozoru 

a/nebo posuzování v odborných oblastech, ke kterým je posuzovatel přidělen. Posuzovatelé 

a experti musí mít odpovídající znalosti nařízení EU o ekologické produkci. Posuzovatelé 

a experti musí dodrţovat příslušné poţadavky na nestrannost a profesní způsobilost. 
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Zácvik i průběţné školení posuzovatelů a expertů se musí týkat konkrétního pouţití systémů 

managementu kvality podle Pokynu ISO/IEC 65 nebo EN ISO/IEC 17065 v kontrolním 

subjektu certifikujícím produkty z ekologické produkce a rovněţ školení zaměřené na 

praktické hodnocení ekologické produkce. 

 

2.2 Normativní odkazy 

Při posuzování KS působících v EU musí akreditační orgán vzít v úvahu minimálně 

následující dokumenty: 

 

 Nařízení (ES) č. 834/2007 a související prováděcí pravidla stanovená v nařízení (ES) 

č. 889/2008, nařízení (ES) č. 1235/2008 a následné novelizace; 

 Pracovní dokument Komise o úředních kontrolách v ekologickém sektoru datovaný 

8. července 2011 (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/data-

statistics/control_guidelines_version_08072011_en.pdf); 

 Další pouţitelná dokumentace uveřejněná Evropskou komisí týkající se nařízení (ES) 

č. 834/2007. 

 

2.3 Dokumenty, které mají předloţit kontrolní subjekty ţádající o akreditaci 

Co se týče dokumentace vyţadované podle Pokynu ISO/IEC 65/ISO/IEC 17065 pro 

akreditaci certifikace ekologické produkce, kontrolní subjekty musí předloţit minimálně 

následující: 

 

 úplný seznam pracovišť/kanceláří, včetně vyjmenování všech v nich prováděných 

certifikačních činností a seznam zemí, v nichţ působí; 

 kopii příručky kvality KS; 

 přehled uvádějící odpovědnosti osob; 

 standardní postupy kontroly [viz Článek 27 (6a) nařízení (ES) č. 834/2007] pouţívané 

pro všechny činnosti v EU; 

 seznam kvalifikovaných inspektorů pro jednotlivé kategorie produktů; 

 seznam těch, kteří mají pravomoci rozhodovat pro jednotlivé kategorie produktů; 

 aktuální seznam certifikovaných hospodářských subjektů, včetně identifikace země, 

místa a produktů. 

 

Na místě musí být k dispozici následující dokumenty, které musí být předloţeny, pokud jsou 

poţadovány: 

 

 kopie poslední zprávy z interního auditu, program interních auditů kontrolního 

subjektu a poslední přezkoumání managementu; 

 ţivotopisy a podpůrné materiály všech odborných pracovníků (osob) a inspektorů; 

 prohlášení o neexistenci konfliktu zájmu osob a inspektorů; 

 průběţné záznamy o školení přesně zaznamenávající pro všechny osoby a inspektory 

povahu školení, data, trvání, atestace úspěšně dokončeného absolvovaného školení. 
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2.4 Popis rozsahu akreditace 

Rozsah akreditace musí být stanovený podle kategorií produktu, podle článku 1 (2) nařízení 

(ES) č. 834/2007.  

 

2.5 Udělení první akreditace a opakované akreditace 

Akreditační orgány nesmí udělit akreditaci před provedením následujících posouzení -  

posouzení ústřední kanceláře/pracoviště, posouzení v kanceláři/pracovišti v kaţdém kritickém 

místě a nejméně jednoho witness auditu v kaţdé kategorii produktů, o jejíţ akreditaci 

kontrolní subjekt poţádal. 

 

2.6 Návštěvy v kanceláři/pracovišti a witness/kontrolní návštěvy, které mají být 

uskutečněny pro prvotní akreditaci a opakovanou akreditaci 

Pro prvotní akreditaci a opakovanou akreditaci kontrolních subjektů působících výlučně 

v členských zemích Evropské unie, akreditační orgány musí odhadnout minimální počet 

„člověkodnů“ pro audity v kanceláři a minimální počet witness auditů 

(přednostně)/kontrolních návštěv podle definice v tabulce 1: 

 

Tabulka 1a: Minimální čas na místě pro posuzování v kanceláři  

 „Člověkodny“ 

na místě 
Standard min. 

2 dny 
Faktory nárůstu  
Kritická 

zjištění + 1 den  

Strukturální  

sloţitost (*) 
Nízká 

Bez dodatků 
Střední 

+ 0,5 dne 
Vysoká 

+ 1 den   

Kategorie 

produktu 

2 nebo méně 

Bez dodatků 3 + 0,5 dne 4 + 1 den   

Členské státy 

aktivity 1-2 Bez dodatků 3-4 + 0,5 dne > 4-10 + 1 

den 
> 10 + 1,5 

dne 
 

Počet 

hospod. 

subjektů 

<100  

Bez dodatků 
101 – 1000 

+ 0,5 dne 
1001 – 3000 

 +1 den 

3001 – 6000 

 + 1,5 dne 
6001 - 10000  

+ 2 dny 
> 10000  

+ 2,5 dne 
 

(*) prvky, které mají být brány v úvahu pro strukturální sloţitost, jsou například počet inspektorů, počet kanceláří,  

kontrolní subjekty řídící různá certifikační schémata, různý akreditační systém, outsourcing, decentralizované rozhodování apod. 
Celkem 

 

Tabulka 1b: Minimální počet witness auditů/kontrolních návštěv  

 

  Nejméně 1 

Faktory nárůstu  
Kritická zjištění Pokud zapotřebí dodatečné WA/KN  
Kategorie produktu 1 na kategorii (pokud moţno kombinace 

kategorií produktu) 
 

Země aktivit /hosp. subjekty + 1 na kaţdých 10 zemí s > 20 hosp. 

subjekty 
 

  Celkem 

Kaţdé kritické místo musí být posouzeno před první akreditací. Dny poţadované pro toto 

posouzení, nikdy ne méně neţ půl dne, budou přičteny k minimálnímu počtu člověkodnů pro 

posuzování v kanceláři, podle definice v tabulce 1. Dále, v případě počátečního posuzování, 

musí akreditační orgán potvrdit statut „nekritického místa“ a uvést vzorkování takovýchto 

kanceláří v reprezentativním počtu. 

 



 7 EA – 3/12 M:2013 

vytištěno: 4.2.2016 Svc_is_jobs 01_08-P017-20140215 

2.7 Rozšíření rozsahu akreditace na další kategorie produktů 

Před udělením rozšíření rozsahu akreditace na jakoukoliv další kategorii produktu musí 

akreditační orgán ověřit, ţe inspektoři kontrolního subjektu mají poţadovanou kvalifikaci 

a musí vykonat nejméně jedno svědecké posouzení (witness audit) v kaţdé dodatečné 

kategorii produktu, pro kterou kontrolní subjekt ţádá o akreditaci. 

 

2.8 Rozšíření rozsahu akreditace na certifikaci ekologických produktů za účelem 

rovnocennosti ve třetích zemích 

Certifikace ekologických produktů za účelem rovnocennosti ve třetích zemích musí být 

povaţována za rozšíření rozsahu akreditace. Před udělením takovéhoto rozšíření musí 

akreditační orgán zohlednit poţadavky stanovené v bodu 3 pro udělení prvotní akreditace. 

 

2.9 Dozorové návštěvy 

Akreditační orgány musí provést roční dozorové návštěvy během akreditačního cyklu. 

V kaţdém kritickém místě musí být uskutečněna nejméně jedna dozorová návštěva 

za akreditační cyklus. Ve všech kritických místech, kde během předcházejícího posuzování 

byly zjištěny závaţné neshody, musí být uskutečněno další dozorové posuzování. 

 

Minimální délka dozorových návštěv má být nejméně 50% minima vypočítaného v souladu 

s tabulkou 1. 

 

2.10 Svědecké posouzení/witness audity, které mají být uskutečněny během jednoho 

akreditačního cyklu 

Akreditační orgány musí během akreditačního cyklu svědecky posoudit nejméně jednu 

fyzickou inspekci v kaţdé kategorii produktů, pro kterou je kontrolní subjekt akreditovaný, 

bez ohledu na počet witness auditů uskutečněných ve vztahu k prvotní nebo opakované 

akreditaci. Dodatečný witness audit musí být proveden pro kaţdou z deseti zemí. 

Jednotlivé witness audity mohou zahrnovat různé kategorie produktů, pokud to činnost 

prověřovaného pracovníka a kontrolního subjektu vyţaduje. 

 

2.11 Svědecké posouzení/witness audity: kritéria pro výběr hospodářských subjektů, 

které budou svědecky posuzovány 

Akreditační orgán sám vybere svědecky posuzované inspektory a hospodářské subjekty tak, 

aby zajistil, ţe posuzování se uskuteční u hospodářských subjektů s vyšším rizikem odchylek 

od poţadavků na ekologickou produkci. Pro stanovení toho, který hospodářský subjekt by 

mohl představovat vyšší riziko odchylek, vezme akreditační orgán v úvahu analýzu rizika, 

kterou provedl KS v souladu s článkem 27 (3) nařízení (ES) č. 834/2007. 

 

Při výběru witness auditů musí akreditační orgán rovněţ vzít v úvahu výrobní cykly 

jednotlivých produktů, podle potřeby, tak aby zajistil, ţe tyto produkty budou v daném čase 

k dispozici. Není přiměřené, aby se svědecky posuzovaly pouze činnosti, které mají v zásadě 

administrativní povahu (např. zprostředkovatelé, obchodníci). 

 

Upřednostňuje se, aby akreditační orgán svědecky posuzoval inspektora (inspektory) KS, 

který nebyl ještě svědecky posuzován v dané oblasti způsobilosti. Posuzování se musí 

vyhnout opakovanému witness auditu stejného klienta certifikačního orgánu. Pokud dojde 

k opakovanému witness auditu z důvodu omezeného počtu certifikovaných hospodářských 

subjektů, pak ve zprávě akreditačního orgánu musí být opakovaný witness audit uveden. 

 



EA – 3/12 M:2013 8 

vytištěno: 4.2.2016 Svc_is_jobs 01_08-P017-20140215 

Akreditační orgány musí pro svoji strategii witness auditů zohlednit výsledky předcházejících 

witness auditů.  

 

2.12 Výměna informací mezi akreditačním orgánem, příslušnými orgány členských 

států a vlastníkem schématu 

Sluţby Komise jako vlastníka schématu a příslušný orgán členského státu jako pověřující 

orgán mohou akreditačním orgánům poskytnout konkrétní vstup pro posuzování KS, 

akreditační orgány musí vzít v úvahu výsledky dozoru poskytnuté příslušnými úřady. 

 

Ve zprávě akreditačního orgánu musí být uvedeno, zdali nápravná opatření poţadovaná 

během předcházejícího posuzování byla implementována včas. 

 

Pokud se akreditační orgán rozhodne pozastavit akreditaci KS působícího v členském státě, 

pak akreditační orgán musí včas informovat příslušný orgán. 

 

3. POŢADAVKY NA AKREDITAČNÍ ORGÁNY POSUZUJÍCÍ ČINNNOST 

KONTROLNÍCH SUBJEKTŮ VE TŘETÍCH ZEMÍCH 

 

3.1 Normativní odkazy 

Při posuzování KS působících ve třetích zemích za účelem ověřování plnění rovnocennosti 

s výše uvedenými normami ekologické produkce EU a kontrolními opatřeními, musí 

akreditační orgán vzít v úvahu minimálně následující dokumenty: 

 

 Hlava III, IV a v nařízení (ES) č. 834/2007 a související prováděcí pravidla uvedená 

v Nařízení (ES) č. 889/2008. 

 Nařízení (ES) č.1235/2008. 

 Směrnice Evropské komise o dovozu ekologické produkce do Evropské unie 

(http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/news/download-

material/guidelines_for_imports_en.pdf). 

 pracovní dokument Komise o úředních kontrolách v ekologickém sektoru datovaný 8. 

července 2011 

 (http://ec.europa.eu/agriculture/organic/files/eu-policy/data-

statistics/control_guidelines_version_08072011_en.pdf). 

 další pouţitelná dokumentace uveřejněná Evropskou komisí týkající se nařízení (ES) 

č. 834/2007.  

 Codex Alimentarius CAC/GL 32 Pokyny pro produkci, zpracování, značení a uvádění 

na trh ekologicky produkovaných potravin. 

 

3.2 Poţadavky na kvalifikaci odborných posuzovatelů a expertů 

Kromě poţadavků na kvalifikaci a školení uvedených v bodu 2.1, odborní posuzovatelé 

a experti musí mít odpovídající znalost Pokynů Codex Alimentarius CAC/GL 32, pouţité 

rovnocenné normy (rovnocenných norem) a zkušenost s dozorem a/nebo posuzováním ve 

třetích zemích. 

 

3.3 Dokumenty, které mají předloţit kontrolní subjekty ţádající o akreditaci 

Kromě dokumentů uvedených v bodu 2.3, kontrolní subjekty musí předloţit minimálně 

následující: 

 



 9 EA – 3/12 M:2013 

vytištěno: 4.2.2016 Svc_is_jobs 01_08-P017-20140215 

 popis svých rovnocenných norem produkce a kontrolních opatření; 

 standardní postupy kontroly pouţívané pro všechny činnosti ve třetích zemích; 

 společné (side by side) porovnání norem produkce a kontrolních opatření KS 

a nařízení EU; 

 výčet podstatných rozdílů (substantial difference) mezi rovnocennými normami 

produkce a kontrolními opatřeními; 

 aktualizovaný seznam hospodářských subjektů a produktů certifikovaných jako 

ekologické podle čl. 12 (d) nařízení (ES) č. 1235/2008. 

 

3.4 Popis rozsahu akreditace  

Rozsah akreditace je definovaný podle následujících kategorií produktů, podle Přílohy II 

nařízení (ES) č. 508/2012. 

 

 A: Nezpracované rostlinné produkty 

 B: Ţivá zvířata nebo nezpracované ţivočišné produkty 

 C: Produkty pocházející z akvakultury a mořské řasy 

 D: Zpracované zemědělské produkty určené k pouţití jako potraviny 

 E: Zpracované zemědělské produkty určené k pouţití jako krmivo 

 F: Vegetativní rozmnoţovací materiál a osiva pro pěstitelské účely. 

 

Rozsah akreditace musí identifikovat normu (normy) pouţité ve třetích zemích. 

 

Aby bylo moţné udělit akreditaci pro danou kategorii produktu, musí akreditační orgán 

posoudit, zdali kontrolní subjekt certifikuje podle normy, která je rovnocenná s  nařízením 

(ES) č. 834/2007 a jeho prováděcími pravidly. 

 

3.5 Udělení prvotní akreditace a opakované akreditace 

Kromě poţadavků uvedených v bodu 2.5, akreditační orgány nesmějí udělit akreditaci před 

posouzením rovnocennosti norem pouţitých ve třetí zemi. 

Kontrolní subjekt ve třetích zemích musí akreditačnímu orgánu předloţit podrobný popis 

rovnocenné normy pouţité ve třetích zemích. Kontrolní subjekt musí zajistit, ţe tato 

dokumentace je aktuální a týká se všech kategorií produktu, o jejichţ akreditaci kontrolní 

subjekt poţádal. 

 

Rovnocenné posouzení akreditačním orgánem musí být zaloţeno na společném posuzování 

(side by side) připraveného kontrolním subjektem a ověřeného akreditačním orgánem, jenţ 

prokazuje rovnocennost norem produkce pro kaţdou kategorii produktu a kontrolních 

opatření s Hlavami III, IV a v  nařízení (ES) č. 834/2007 a souvisejících prováděcích pravidel 

v nařízení (ES) č.889/2008. 

 

Posuzování musí obsahovat výčet podstatných rozdílů (substantial difference) mezi 

kontrolními opatřeními a normami produkce kontrolního subjektu a Hlavami III, IV 

a v nařízení (ES) č. 834/2007 a souvisejících prováděcích pravidel v nařízení (ES) č. 

889/2008 a poskytnout popis řešení daných rozdílů, s přihlédnutím k Pokynu Codex 

Alimentarius CAC/GL 32. Posouzení má obsahovat potvrzení akreditačního orgánu, ţe normy 

produkce a kontrolní opatření jsou rovnocenná. 
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Pro společné (side by side) posouzení norem produkce a kontrolních opatření s Hlavami III, 

IV a v nařízení (ES) č. 834/2007 a souvisejících prováděcích pravidel v Nařízení 889/2008, 

podle pouţití ve třetích zemích, má být pouţita tabulka rovnocennosti (equivalence table). 

 

3.6 Návštěvy v kanceláři a witness/kontrolní audity, které mají být uskutečněny při 

prvotní akreditaci a opakované akreditaci 

Při prvotní akreditaci a opakované akreditaci musí akreditační orgány odhadnout minimální 

počet člověkodnů pro audity v kanceláři a minimální počet witnessauditů/kontrolních auditů 

stanovených v tabulce 2. Pro kontrolní subjekty působící v rámci EU a ve třetích zemích platí 

následující tabulka:  
 

Tabulka 2a: Minimální čas na místě pro posuzování v kanceláři  

 „Člověkodny“ 

na místě 
Faktory nárůstu Standard min. 

2 dny 
Hosp. 

subjekty v EU 

a ve třetích 

zemích 

+ 1 den 

 

Skup. 

certifikace 
+ 1 den  

Kritická 

zjištění + 1 den  

Strukturální  

sloţitost (*) 
Nízká 

Bez dodatků 
Střední 

+ 0,5 dne 
Vysoká 
+ 1 den   

Kategorie 

produktu 

2 nebo méně 

Bez dodatků 3 + 0,5 dne 4 + 1 den   

Země aktivit 
1-2 Bez dodatků 3-4 + 0,5 dne > 4-10 + 1 

den 
> 10 + 1,5 

dne 
 

Počet hospod. 

subjektů 
<100  

Bez 

dodatků 

101 – 1000 

+ 0,5 dne 
1001 – 3000 

 +1 den 

3001 – 6000 

 + 1,5 dne 
6001 - 10000  

+ 2 dny 
> 10000  

+ 2,5 dne 
 

(*) prvky, které mají být brány v úvahu pro strukturální sloţitost, jsou například počet inspektorů, počet kanceláří,  

kontrolní subjekty řídící různá certifikační schémata, různý akreditační systém, outsourcing, decentralizované 
rozhodování apod. 

Celkem 

Tabulka 2b: Minimální počet witness / kontrolních návštěv  
  Witness audit/ Kontrolní návštěva pro 

počáteční posouzení 

 Nejméně 1 

Faktory nárůstu  

Skupina výrobců +1 

Kritická zjištění Pokud zapotřebí dodatečné WA/KN  

Kategorie produktu 1 na kategorii (pokud moţno kombinace 

kategorií produktu) 

 

Rovnocenná norma produkce 1 na rovnocennou normu produkce  

Země aktivit/hosp. subjekty + 1 na kaţdých 10 zemí s > 20 hosp. 

subjekty 

 

  Celkem 

Kaţdé kritické místo musí být posouzeno před prvotní akreditací. Dny poţadované na toto 

posouzení, nikdy ne méně neţ půl dne, budou přičteny k minimálnímu počtu člověkodnů pro 

posuzování v kanceláři, podle definice v tabulce 2. Dále, v případě počátečního posuzování, 

musí akreditační orgán potvrdit statut „nekritického místa“ a uvést vzorkování takovýchto 

kanceláří v reprezentativním počtu. 

 

Akreditační orgán musí vybrat třetí země pro uskutečnění witness auditu, s přihlédnutím k: 

 

 relevantnosti zemí a  produktů, u nichţ v minulosti byly oznámeny nesrovnalosti; 

 počtu hospodářských subjektů certifikovaných ve třetích zemích; 

 k tomu, zda-li skupiny výrobců jsou certifikovány ve třetí zemi; 
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 musí být zváţeno rovnoměrné zeměpisné rozdělení witness auditů ve všech třetích 

zemích, kde se uskutečňují inspekční činnosti. 

 

3.7 Rozšíření rozsahu akreditace na další kategorii produktu 

Kromě poţadavků uvedených v bodu 2.7 musí akreditační orgán posoudit rovnocennost 

norem ekologické produkce KS pro další kategorii produktu podle jiţ uvedené definice. 

 

3.8 Dozorové návštěvy 

Kromě poţadavků uvedených v bodu 2.9, musí být v kaţdém kritickém místě ve třetí zemi 

uskutečněno minimálně jedno posouzení za akreditační cyklus. V zemích, kde během 

předcházejícího posuzování byly zjištěny závaţné neshody, musí být uskutečněna další 

dozorová návštěva. 

 

Minimální délka dozorových návštěv má být nejméně 50% minima vypočítaného podle 

tabulky 2. KS musí akreditační orgán včas informovat o odborných změnách v rovnocenné 

normě (normách). 

 

3.9 Svědecké posouzení/witness audity, které mají být uskutečněny během jednoho 

akreditačního cyklu 

Kromě poţadavků uvedených v bodu 2.10, musí akreditační orgány během akreditačního 

cyklu svědecky posoudit nejméně jednu fyzickou inspekci v kaţdé kategorii produktu bez 

ohledu na počet witness auditů uskutečněných ve vztahu k první nebo opakované akreditaci. 

Witness audit musí být uskutečněn ve třetí zemi, pro kterou je kontrolní subjekt uvedený 

v Příloze IV nařízení (ES) 1235/2008. Jednotlivé witness audity mohou zahrnovat různé 

kategorie produktu, pokud je to odůvodněno činnostmi svědecky posuzovaného 

hospodářského subjektu a kontrolního subjektu. 

 

Akreditační orgán musí vybrat třetí země pro uskutečnění witness auditů, s přihlédnutím 

k následujícímu: 

 

 pokud je to relevantní, zemím a produktům, u nichţ v minulosti byly zjištěny 

nesrovnalosti; 

 k počtu hospodářských subjektů certifikovaných ve třetích zemích; 

 ke skutečnosti, zdali skupiny výrobců jsou certifikovány ve třetí zemi; 

 musí být zváţeno rovnoměrné zeměpisné rozdělení witness auditů ve všech třetích 

zemích, kde se uskutečňují inspekční činnosti. 

 

3.10 Výměna informací mezi akreditačním orgánem, příslušnými orgány členského 

státu a vlastníkem schématu 

Kromě poţadavků v bodu 2.12, Komise, jako vlastník schématu mohou akreditačním 

orgánům poskytnout konkrétní vstup pro posuzování KS působících ve třetích zemích, 

konkrétně o  nesrovnalostech zaznamenaných v systému OFIS. Akreditační orgány musí vzít 

v úvahu výsledky dozoru provedeného příslušnými orgány třetích zemí a jinými 

akreditačními orgány. 

 

Pokud se akreditační orgán rozhodne pozastavit akreditaci KS působícího ve třetích zemích, 

pak akreditační orgán musí včas informovat Komisi, neboť KS s pozastavenou činností 

nemůţe vydávat osvědčení o inspekci během období pozastavení. 
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PŘÍLOHA – KONTROLNÍ SEZNAM DOPORUČENÝCH BODŮ K ŘEŠENÍ BĚHEM 

POSUZOVÁNÍ 

 

Zpráva z počátečního a opakovaného posuzování 

 

Posouzení rovnocennosti (pro KS působící v rámci rovnocennosti ve třetích zemích) 

 

 ověření dostupnosti aktuálního, úplného popisu rovnocenných norem produkce pro 

hospodářské subjekty a kontrolních opatření týkajících se všech kategorií produktu, 

o jejichţ akreditaci KS poţádal. 

 

 posouzení úplného aktuálního společného (side by side) posouzení rovnocennosti 

produkce KS a kontrolní normy s opatřeními v Hlavách III, IV a v nařízení (ES) 

č. 834/2007 a souvisejících prováděcích pravidel v nařízení (ES) č.889/2008. Společné 

posuzování (side by side) posuzování se nemá omezit pouze na rozdíly. 

 

 ověření zjištění podstatného rozdílu (substantial difference) kontrolním subjektem 

a způsob, jak je vyřešen. 

 

 posouzení prohlášení o rovnocenné úrovni produkce KS a kontrolní normy. 

 

Posuzování v kanceláři (ústřední kancelář/pracoviště a kritická místa) 

 

Normy  

 

 ověření a zdokumentování toho, ţe normy rovnocenné produkce a kontrolní normy 

jsou dostupné a aktuální během všech posuzování v kanceláři a witness auditů. 

 

Posouzení kvalifikace osob týkající se certifikace za účelem rovnocennosti 

 

 pohovor s osobami, obzvláště s těmi, kteří mají rozhodovací pravomoci, v kombinaci 

s místními normami/zeměmi/kategoriemi produktu. 

 

 odborné řízení a monitoring certifikačního procesu. 

 

 ţivotopisy všech inspektorů a certifikujících. Ověření vybraných ţivotopisů 

s uvedením kritérií pro vzorkování a počet posouzených sloţek. 

 

 neexistence konfliktu zájmu pro osoby a inspektory. 

 

 průběţný protokol ze školení pro inspektory a certifikující s přesným uvedením 

povahy školení, dat, trvání, atestací absolvovaného školení (pokud se jedná o vzorek, 

pak s uvedením kritérií pro vzorkování a počet posouzených sloţek). 

 

 jazykové schopnosti inspektorů KS a to i s ohledem na jazyková specifika v zemích, 

ve kterých prováděli inspekce. 



 13 EA – 3/12 M:2013 

vytištěno: 4.2.2016 Svc_is_jobs 01_08-P017-20140215 

Zadávání subdodávek jinému kontrolnímu subjektu  

 

 dokumentované ověření KS zadávající subdodávku, ţe rovnocennost subdodávajícího 

KS je uznána Komisí pro kategorii produktu a třetí zemi; 

 

 rozhodnutí o certifikaci zůstává u subdodávajícího KS. 

 

Postupy  

 

 kontrolovat dostupnost informací o stanovení neoznámené a následné návštěvy: 

postup, metodologie posuzování rizika; 

 

 kontrolovat dostupnost zásad o vzorkování, zahrnout podrobný postup pro vzorkování 

a podmínky vyţadující vzorkování; 

 

 ověřit existenci a implementaci konkrétních postupů pro retroaktivní uznání období 

přechodu, oddělení a inspekce konvenčních produkčních jednotek, paralelní/ 

rozdělené produkce, skupinové certifikace a sběr volně rostoucích rostlin; 

 

 ověřit existenci a kvalitu postupů pro řešení neshod a dokumentování pomocí 

objektivních důkazů;  

 

 ověřit existenci postupů KS pro řešení ţádostí o informaci příslušných orgánů 

členských států a  Komise a vykazování postupů Komise; 

 

 ověřit dostupnost postupů KS pro výměnu informací s ostatními kontrolními subjekty; 

 

 kontrolovat, ţe KS má postupy na dokumentování a následné sledování 

notifikace/oznámení hospodářských subjektů o pozastavení šarţí a staţení produktu, 

včetně zdokumentování informace KS o klientech hospodářského subjektu v případě 

pozastavení šarţe nebo v případě staţení produktu; 

 

 ověřit, ţe kontrolní subjekty mají postupy pro akceptování hospodářských subjektů od 

jiného kontrolního subjektu, zajišťující ţe všechny relevantní poţadavky byly splněny 

tak, aby bylo dodrţeno období certifikace/přechodu a  ţe neexistují nevyřešené 

neshody zaznamenané předcházejícím kontrolním subjektem; 

 

 ověřit, zdali KS uveřejnil seznam hospodářských subjektů. 

 

Přezkoumání souboru dokumentace  

 

 indikovat výběrová kritéria pro soubory podléhající přezkoumání souboru 

dokumentace. 

 vybrané soubory mají být reprezentativním vzorkem kategorií produktu 

a zeměpisného rozsahu KS; 

 

 určit celkový počet uskutečněných přezkoumání souborů dokumentace; 
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 pro kaţdý soubor určit kód a místo hospodářského subjektu certifikované kategorie 

produktu, datum zprávy poslední inspekce, kategorie rizika podle KS; 

 

 přezkum za účelem zahrnutí sloţek hospodářských subjektů v zemích, kde KS nemá 

ţádná kritická místa; 

 

 stav shody musí být vyznačen (úplnost, aktuálnost, uspořádanost, ověření vypořádání 

neshody a její zdokumentování KS, zdokumentování následného sledování řešení 

stíţností, komunikace s ostatními KS, dokumentování systému managementu). 

 

Výměna informací  

 

 ověřit a shrnout dokumentaci okamţité výměny informací s ostatními KS, 

s příslušnými orgány členských států, s Komisí; 

 

 ověřit a shrnout včasnost a úplnost reakcí na ţádosti o informace, které KS obdrţel od 

jiných KS, příslušných orgánů členských států a Komise. 

 

Witness audit  

 

Rozsah  

 

 uvést jméno a adresu hospodářského subjektu, jméno inspektora KS, datum a délku 

trvání inspekce; 

 

 označit kategorii (kategorie) produktu, kterých se witness audit týká. 

 

Dokumentace  

 

 specifikovat dokumenty a materiály, které měl inspektor k dispozici na začátku 

posuzování a ty, které byly zpřístupněny během witness auditu. 

 

Popis witness auditu  

 

 shrnout body diskutované během úvodního zasedání; 

 

 popsat ověření, ţe hospodářský subjekt následně řeší všechny hlavní zaznamenané 

neshody; 

 

 popsat fyzickou inspekci včetně otázek a zjištění inspektora během fyzické inspekce; 

 

 popsat provedené vzorkování a posouzení jeho přiměřenosti; 

 

 popsat provedenou dokumentární inspekci a přiměřenost výběru a prozkoumání 

sloţek;  

 

 popsat hlavní body diskutované během závěrečného zasedání;  
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 popsat připravenost inspektora, jeho/její komunikační dovednosti/vyjadřovací 

schopnosti, pečlivost, přiměřenost jednání s hospodářským subjektem, řešení 

obtíţných situací; 

 

 přečíst písemnou zprávu a ostatní dokumenty, které jsou připraveny a ověřeny (např. 

řešení neshod), jako základ pro rozhodnutí o certifikaci. 


