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Předmluva 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vydává tento metodický pokyn pro 
akreditaci (MPA) k uvedení do souvislostí s požadavky na provádění certifikace 
jednotlivých systémů managementu a výklady k jednotné aplikaci normy ČSN EN 
ISO/IEC 17021-1:2016, které jsou uvedeny v řadě dokumentů vydávaných 
mezinárodními organizacemi působícími v oblasti akreditace, nebo jinými 
zainteresovanými stranami. Používání těchto dokumentů je závazné pro akreditační 
orgán a je předpokladem pro široké uznávání výstupů akreditovaných certifikačních 
orgánů provádějící audit a certifikaci systémů managementu. 

Metodický pokyn pro akreditaci v návaznosti na MPA 00-01-... rovněž uvádí postup 
stanovení počtu witness auditů (WA) pro posouzení certifikačních orgánů 
certifikujících systémy managementu, viz PŘÍLOHA 1, a s tím související 
předpokládaný časový rozsah posuzování, viz PŘÍLOHA 2. 

Tato verze 1 zohledňuje zejména vydání nových a revidovaných dokumentů IAF. 

 

1 Úvod 

Tento MPA je určen pro posuzování způsobilosti žadatelů o udělení akreditace k 
výkonu certifikace: 

- systémů managementu kvality (QMS), 
- systémů environmentálního managementu (EMS), 
- systémů managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS), 
- systémů managementu bezpečnosti informací (ISMS), 
- systémů managementu služeb informačních technologií (itSMS), 
- systémů managementu bezpečnosti potravin (FSMS), 
- systémů managementu kvality pro poskytování zdravotnických prostředků 

(QMS-MD), 
- systémů managementu hospodaření s energií (EnMS), 
- systémů managementu kontinuity činností organizace (BCMS) 

a dalších systémů managementu. 

 

Tento MPA zahrnuje odkazy na dokumenty dvojího druhu, a to: 

- dokumenty horizontálního charakteru obsahující výklad k určitým článkům 
akreditační normy ISO/IEC 17021 aplikovatelné u certifikačních orgánů 
certifikujících obecně systémy managementu, pokud není speciálním 
dokumentem stanoveno jinak. Jedná se např. o závazné dokumenty IAF 
týkající se procesu akreditace certifikačních orgánů k výkonu certifikace více 
systémů managementu (např. informace o oborech akreditace, době trvání 
auditu, posuzování více pracovišť, postupech pokročilého dozoru, atp.), 

- dokumenty vertikálního charakteru obsahující požadavky a/nebo výklady 
vztahující se k určitým jednotlivým certifikačním schématům (konkrétním 
jednotlivým systémům managementu). Jedná se např. o požadavkové nebo 
výkladové dokumenty týkající se akreditace certifikačních orgánů k výkonu 
certifikace v konkrétních oblastech systému managementu (např. ČSN 
ISO/IEC 27006 pro oblast certifikace systému managementu bezpečnosti 
informací atp.). 
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Dále tam, kde je to potřebné, poskytuje tento MPA informace, jak na citované 
dokumenty nahlížet z hlediska jejich závaznosti a jak je aplikovat (např. z hlediska 
rozsahu jejich použitelnosti). Současně informuje, které oblasti certifikace systémů 
managementu jsou zahrnuty v multilaterálních dohodách EA a IAF o vzájemném 
uznávání. 

Pokud je při posuzování prokázána způsobilost nad rámec normy využívané 
k akreditaci, tj. ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016, s dalšími závaznými normativními 
požadavky (například u certifikace systémů managementu bezpečnosti potravin 
ISO/TS 22003 nebo informací ISO/IEC 27006), je tato informace uvedena 
v osvědčení o akreditaci, resp. v příloze osvědčení o akreditaci. Toto je prováděno 
v návaznosti na rozhodnutí IAF, EA, popřípadě dalších mezinárodních organizací či 
správců/vlastníků schémat posuzování shody. 

 

2 Citované dokumenty 

V tomto dokumentu jsou uvedeny normativní odkazy na následující citované 
dokumenty nebo jejich části, které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných 
odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání 
dokumentu (včetně všech změn). 

 

ČSN (EN) ISO/IEC 17021 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující 
služby auditů a certifikace systémů managementu (všechny části) 

EA 02/13 M Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro přeshraniční 
spolupráci mezi členy EA. 

IAF MD 8 Aplikace ISO/IEC 17011:2004 v oblasti systémů managementu kvality 
zdravotnických prostředků (ISO 13485) 

IAF MD 12 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích 

IAF MD 16 Application of ISO/IEC 17011 for the Accreditation of Food Safety 
Management Systems (FSMS) Certification Bodies (Aplikace ISO/IEC 17011 v 
oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu 
bezpečnosti potravin (FSMS)) 

IAF MD 17 Činnosti svědeckého posuzování pro akreditaci certifikačních orgánů 
certifikujících systémy managementu 

IAF MD 22 Aplikace ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci systémů managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) 

MPA 00-01-... Základní pravidla akreditačního procesu 

 

Originály dokumentů IAF a EA jsou v anglickém jazyce dostupné na 
http://www.iaf.nu/ a http://www.european-accreditation.org/, české překlady jsou 
dostupné na http://www.cai.cz/dokumenty.aspx, jsou-li vydány. 
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3 Termíny, definice a použité zkratky  

Pro účely tohoto metodického pokynu platí termíny a definice uvedené v ČSN EN 
ISO/IEC 17011, MPA 00-01-..., ostatních metodických pokynech pro akreditaci a 
v závazných dokumentech IAF a EA. 

V tomto MPA je používán termín kvalita s výjimkou názvů a citací dokumentů, ve 
kterých je používán termín jakost. 

Pokud je dále v tomto MPA používán termín právní předpisy, jsou tím míněny právní 
předpisy v daném státě, ve kterém je certifikace prováděna. 

Dále se pro účely tohoto dokumentu používá: 

Akreditovaná oblast: Oblastí akreditace se pro COSM rozumí normovaný systém 
managementu, který je subjektem posuzování shody certifikován. 

Akreditovaný obor: Oborem akreditace se rozumí IAF kód, hlavní technická oblast, 
kategorie apod., jemuž je v příloze k osvědčení o akreditaci přiděleno 
pořadové číslo - viz 11_01-P507_T Návod na zpracování přílohy č. 3 (ke 
stažení na http://www.cai.cz/dokumenty.aspx). 

 

COSM certifikační orgán certifikující systémy managementu 

MDA mimořádná dozorová akce 

OP odborný posuzovatel 

PDN pravidelná dozorová návštěva 

VP vedoucí posuzovatel 

VPS veřejnoprávní smlouva 

WA witness audit 

 

4 Rozsah posuzování a předpokládaný časový rozsah posuzování 

Základní pravidla pro stanovení počtu WA a zásady pro stanovení předpokládaného 
časového rozsahu posuzování jsou uvedena v MPA 00-01-... 

4.1 Rozsah posuzování 

4.1.1 Posuzování odborné způsobilosti COSM je realizováno také přímým 
sledováním činnosti subjektů formou reprezentativního počtu WA 
vycházejícího z rozsahu akreditace podle platných dokumentů IAF, zejména 
IAF MD 8, IAF MD 16 a IAF MD 17, viz PŘÍLOHA 1. 

4.1.2 Opakované posuzování zahrnuje všechny požadavky ČSN EN ISO/IEC 
17021-1 a posouzení všech systémů managementu z požadovaného rozsahu 
akreditace. 

4.2 Předpokládaný časový rozsah posuzování  

4.2.1 Předpokládaný časový rozsah posuzování tvoří součet: 

- předpokládaných časových kapacit na posuzování v kanceláři COSM; 
- předpokládaných časových kapacit potřebných k provedení stanoveného 

počtu WA. 

4.2.2 Z rozsahu akreditace jsou přednostně určeny požadované witness audity a 
následně je plánováno posuzování v kanceláři za splnění zásad popsaných 
tímto dokumentem. 
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4.2.3 Na základě žádosti/výzvy k uzavření VPS je při prvotním nebo opakovaném 
posouzení posuzován celý rozsah oblastí akreditace z žádosti/výzvy. 

4.2.4 Při opakovaném posouzení je posuzována vždy minimálně druhá odmocnina z 
počtu oborů akreditace z žádosti/výzvy jednotlivých oblastí akreditace. 

4.2.5 Celý rozsah akreditace je posouzen minimálně jednou při prvotním posouzení 
a jednou za akreditační cyklus (pravidelné dozorové návštěvy + opakované 
posouzení).  

4.2.6 Předpokládané časové kapacity na posuzování v kanceláři COSM jsou 
uvedeny v PŘÍLOZE č. 2 tohoto MPA. Východiskem je počet akreditovaných 
postupů a počet pracovníků, kteří vykonávají posuzované činnosti. 

4.2.7 Rozsah posouzení způsobu odstranění zjištěných neshod není zahrnut do 
předběžného odhadu rozsahu posuzování. Součástí je posouzení analýzy 
provedené COSM v rozsahu: 

- identifikace příčin neshody (kořenové příčiny);  
- dopadu neshody; 
- vhodnosti přijatých opatření a jejich účinnosti. 

4.2.8 Posouzení zahraničních pracovišť českých subjektů, kde se provádějí klíčové 
činnosti a další činnosti související s akreditovanými činnostmi, se provádí 
přednostně subdodávkou od místního akreditačního orgánu, je-li k tomu 
způsobilý.  

4.2.9 V případě přeshraniční akreditace jsou všechna pracoviště COSM, kde je 
prováděna jedna nebo více klíčových činností a které jsou pokryty rozsahem 
akreditace nebo žádosti, posouzena za normálních okolností se stejnou 
frekvencí a v rozsahu jako u ekvivalentního orgánu posuzování shody s 
jedním pracovištěm podle pravidel stanovených příslušnými mezinárodními 
dokumenty IAF, zejm. IAF MD 12, a EA, zejm. EA 02/13 M, které uvádějí další 
podrobnosti, včetně návodu na identifikaci rizik a sestavení plánu pravidelných 
návštěv. 

5 Pravidla pro realizaci WA 

Svědecké posuzování (witnessing) může být zaměřeno na jakoukoli část 
certifikačních činností COSM, včetně celého či částí procesu certifikace. Dále jsou 
popsána pravidla pro realizaci WA zaměřených na auditní činnosti COSM. 

5.1 Obecné principy 

5.1.1 Obecné principy provádění WA jsou pro COSM popsány v IAF MD 17. 

5.1.2 Při prvotním posouzení před udělením akreditace pro danou oblast je 
nezbytné předvést všechny požadované WA. Oblast akreditace (QMS, EMS, 
OHSMS, ISMS…), kde je WA předepsán a nebyl předveden, není možno 
zahrnout do rozsahu udělené akreditace. 

5.1.3 Při každé pravidelné návštěvě v kanceláři, resp. opakovaném posouzení, 
vedoucí posuzovatel vyhodnocuje, zda byla důvěryhodně provedena alikvotní 
část požadovaných witness auditů. Na základě tohoto vyhodnocení 
doporučuje / nedoporučuje ponechání / omezení rozsahu udělené akreditace, 
resp. vydání osvědčení o akreditaci v rozsahu žádosti / návrhu na uzavření 
VPS.  
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5.2 Všeobecná pravidla a chování při svědeckém posuzování 

5.2.1 Pravidla a chování jsou stanovena MPA 00-01-... a IAF MD 17. V případě 
sporných záležitostí jsou upřednostněna pravidla stanovená dokumentem IAF 
MD 17. Zahrnují rovněž organizační, komunikační a smluvní záležitosti a 
reakce v případě vyhýbání se povinnosti podstoupit WA. Povinnost podstoupit 
WA patří mezi závazky vyplývající z akreditace. V případě, že odmítnutí WA 
nebude na základě vyjádření zainteresovaných stran řádně odůvodněno (viz 
IAF MD 17), ČIA zváží omezení rozsahu akreditace. 

5.3 Činnosti spojené s witness auditem 

5.3.1 WA zahrnuje činnosti před auditem, při auditu a po auditu systému 
managementu klienta certifikace. Činnosti WA mohou částečně či zcela 
nahradit činnosti posuzování v kanceláři. Celkový rozsah činností posuzování 
v kanceláři, svědeckého posuzování a jiných činností posuzování, 
stanovených ČIA podle zjištěných potřeb, musí poskytnout dostatek důkazů 
k pokrytí požadovaného nebo přiznaného rozsahu akreditace podle pravidel 
IAF MD 17, tohoto MPA, MPA 00-01-... a souvisejících dokumentů. Důkazy 
jsou zaznamenány ve složce COSM, zejména ve zprávách skupiny 
posuzovatelů.  

5.4 Stanovení počtu WA 

5.4.1 Na základě analýzy rizik podle IAF MD 17 stanoví skupina posuzovatelů 
nezbytný počet a výběr konkrétních WA, přičemž minimální počet WA je 
uveden v PŘÍLOZE 1. 

5.4.2 Svědecké posuzování se plánuje tak, aby se pokud možno vyhnulo 
opakovaným návštěvám stejné organizace klienta orgánu posuzování shody, 
a tak, aby byl vytvořen dostatečně reprezentativní vzorek pozorovaných 
činností, geografických oblastí, druhů auditů a členů týmu auditorů. ČIA 
zohledňuje předcházející výsledky svědeckého posuzování při vytváření 
strategie svědeckého posuzování. Plán WA na akreditační cyklus, resp. dva 
akreditační cykly je součástí plánu PDN. 

5.5 Komunikace při organizaci WA 

COSM musí na požádání akreditačnímu orgánu bezodkladně předložit úplný 
a aktualizovaný harmonogram všech potvrzených a všech plánovaných auditů 
s uvedením minimálně těchto informací z programu auditů podle ČSN EN ISO/IEC 
17021-1: data (plán), místa, typ a druh auditu, složení týmu auditorů, rozsah auditu 
(předmět certifikace a zaměření aktuálního auditu), certifikační norma. Doporučený 
formát je kompatibilní s MS Excel™; příklad viz PŘÍLOHA 3. 

5.6 Spojené, kombinované a integrované audity 

Pokud certifikační orgán provádí spojené a/nebo kombinované a/nebo integrované 
audity:  

- Během akreditačního cyklu je požadováno provedení minimálně jednoho WA 
na každý druh takového auditu. 

- V případech integrovaného nebo kombinovaného auditu systému 
managementu musí být rozsah činnosti svědeckého posuzování dohodnut 
s certifikačním orgánem. 

- WA kombinovaného nebo integrovaného auditu může nahradit provedení WA 
pro jednotlivé systémy managementu, které jsou tímto auditem pokryty.  
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5.7 První stupeň a druhý stupeň certifikačního auditu 

Předvedení prvního i druhého stupně certifikačního auditu je požadováno minimálně: 

- při prvotním posouzení za účelem udělení akreditace v dané akreditované 
oblasti; a 

- jednou za akreditační cyklus, je-li k dispozici. 

5.8 Možnosti snížení počtu WA u QMS a EMS 

Pokud byla činnost svědeckého posuzování za poslední dva roky provedena  
ve stejném kódu, pro jiný účel (v jiné akreditované oblasti), ČIA může zvážit nutnost 
další činnosti svědeckého posuzování, viz Vysvětlivky PŘÍLOHY 1. 

5.9 Aplikace IAF MD 17:2015  

5.9.1 Do data aplikace dokumentu1 vedoucí posuzovatel (VP): 

- provede vyhodnocení předvedených WA v aktuálním cyklu (od data jeho 
zahájení); 

- určí WA podle IAF MD 8, IAF MD 16, IAF MD 17 a tohoto MPA;  
- vyhodnotí uznatelnost provedených WA; 
- určí sumu WA na zbývající část akreditačního cyklu + cyklus následující; 
- projedná výsledek s COSM. 

5.9.2 Nejpozději při první návštěvě u subjektu VP: 

- stanoví počet a druh požadovaných WA; 
- na základě aktuálního harmonogramu COSM naplánuje WA;  
- předá plán PDN subjektu. 

5.10 Aplikace IAF MD 21:2018 a IAF MD 22:2018 

5.10.1 Dokumenty jsou platné od data aplikace. ČIA zveřejňuje informace o postupu 
při aplikaci a přechodných obdobích k migraci v oblasti certifikací OHSMS. 

 

Bibliografie 

1 ČSN EN ISO/IEC 17011:2005 Posuzování shody – Všeobecné požadavky na 
akreditační orgány akreditující orgány posuzující shodu 

2 EA 02/13 M Politika EA v oblasti přeshraniční akreditace a postup pro 
přeshraniční spolupráci mezi členy EA (EA Cross Border Accreditation Policy 
and Procedure for Cross Border Cooperation between EA Members) 

 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

Tento MPA ve znění verze 1 nabývá platnosti dnem 21.. 5. 2018 a ruší předchozí 
verzi MPA 50-01-18 z 31. 1. 2018. 

Ing. Jiří R ů ž i č k a , MBA, Ph.D. 

ředitel 

                                                 
1 7. ledna 2018 
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PŘÍLOHA 1 Postup pro stanovení počtu WA 

Poř. 
č. 

Certifikace / Ověřování 
Minimální počet WA 

v prvním akreditačním 
cyklu 

Minimální počet WA 
v následujících dvou 

akreditačních 
cyklech**) 

Poznámka 

1. 
Systémy managementu kvality 
(QMS) 

V každém technickém 
klastru podle IAF MD 17 

V každém technickém 
klastru podle IAF MD 17 

Mezi kritické kódy se nad rámec IAF MD 17 řadí: 

CZ-NACE 32.5 IAF kódu 23 (může být nahrazen WA 
podle poř. č. 3). 

WA podle poř. č. 1. může být nahrazen WA podle poř. 
č. 14. (BCMS). Počet takto nahrazených WA nesmí 
přesáhnout 50 % z WA požadovaných pro QMS. 

2. 
Schopnosti výrobce provádět 
svařování (QMS ve spojení se 
svařováním) 

2 4 

WA podle poř. č. 2. může pro ISO 9001 nahradit WA 
v příslušném kritickém kódu podle IAF MD 17. 

WA se provádí u nejsložitější kategorie z rozsahu 
akreditace. 

Složitost kategorií je od nejsložitější k nejjednodušší: 
i. ISO 9001 ve spojení s ISO 3834-2, 
ii. ISO 9001 ve spojení s ISO 3834-3, 
iii. ISO 9001 ve spojení s ISO 3834-4. 

3. 

Systémy managementu kvality pro 
poskytování zdravotnických 
prostředků a příslušných služeb 
(QMS-MD) 

31) 101) 

WA se provádí přednostně u technické oblasti 
s nejvyšším rizikem dle Přílohy A dokumentu IAF MD 
9.  

WA podle poř. č. 3. může pro ISO 9001 nahradit WA 
v příslušném kritickém kódu podle IAF MD 17. 

4. 
Systémy environmentálního 
managementu (EMS) 

V každém technickém 
klastru podle IAF MD 17 

V každém technickém 
klastru podle IAF MD 17 

Pokud lze k provedení WA vybírat z více 
certifikovaných organizací, vybírá se organizace 
s takovými činnostmi, které mají environmentální 
aspekty s nejvýznamnějšími dopady na životní 
prostředí (např. CZ-NACE 81.2, 96.01 apod.).  

5. 

„Všeobecné požadavky na systém 
analýzy nebezpečí a stanovení 
kritických kontrolních bodů (HACCP) 
a podmínky pro jeho certifikaci“ část 
1-4 podle Věstníku MZe 2/2010  

1 3 — 
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Poř. 
č. 

Certifikace / Ověřování 
Minimální počet WA 

v prvním akreditačním 
cyklu 

Minimální počet WA 
v následujících dvou 

akreditačních 
cyklech**) 

Poznámka 

6. 
Trvale udržitelné hospodaření 
v lesích (TUH) 

1 3 — 

7. 
Systémy managementu bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (OHSMS) 

V každém technickém 
klastru podle 
IAF MD 22 

V každém technickém 
klastru podle 
IAF MD 22 

Pokud lze k provedení WA vybírat z více 
certifikovaných organizací, vybírá se organizace 
s takovými činnostmi, které jsou vysoce rizikové pro 
zdraví člověka (např. výškové práce, důlní činnosti, 
slévárenství, chemická výroba atd.).  

8. 
Systémy managementu bezpečnosti 
informací (ISMS) 

1 3 — 

9. 

Systémy managementu bezpečnosti 
potravin (FSMS) 

32) 102) 

WA se přednostně provádí u certifikací FSSC  
a podkategorií, které dosud nebyly předmětem 
svědeckého posouzení. 

Pokud lze k provedení WA vybírat z více 
certifikovaných organizací, vybírá se organizace  
s činnostmi, které představují vyšší rizika bezpečnosti 
potravin.  

FSSC 22000  

10. 
Management služeb v oblasti 
informačních technologií (itSMS) 

1 3 — 

11. 
Systémy Společenství pro 
environmentální řízení podniků a 
audit (EMAS)  

13) 33) 
WA podle poř. č. 11. může pro EMS nahradit WA 
v příslušném kritickém kódu podle IAF MD 17. 

12. 
Systémy managementu 
hospodaření s energií (EnMS) 

1 3 

Pokud lze k provedení WA vybírat z více 
certifikovaných organizací, vybírá se organizace 
s takovými činnostmi, které vykazují nejvyšší úroveň 
složitosti EnMS. 

13. 
Systémy managementu 
společenské odpovědnosti 
organizací (CSR) 

1 3 — 

14. 
Systémy managementu kontinuity 
činností organizace (BCMS) 

viz poř. č. 1.(QMS) 4) viz poř. č. 1.(QMS) 4) WA podle poř. č. 14. může pro QMS nahradit WA 
v příslušném kritickém kódu podle IAF MD 17. 
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Vysvětlivky: 

**) Po aplikaci redukovaného programu podle dokumentu IAF MD 17. 

Ad 1) QMS-MD: 

a) Pro normu ČSN EN ISO 13485 je WA prováděn každoročně. Pravidelné návštěvy jsou plánovány ve dvanáctiměsíčním cyklu. 
b) V průběhu akreditačního cyklu musí být proveden alespoň 1 WA v každé hlavní technické oblasti z uděleného rozsahu akreditace. 
c) V případě prvotního posuzování musí být součástí výběru vzorků pro WA i audit vyšší rizikové třídy z Technických oblastí podle IAF MD 9 z rozsahu žádosti. 

Ad 2) FSSC 22000, FSMS: 

a) Pro posouzení v rámci prvotního posuzování pro ČSN EN ISO 22000, popřípadě pro rozšíření rozsahu akreditace se vyžaduje minimálně 1 WA  
z každé z následujících skupin, které byly vytvořeny sloučením kategorií z Tabulky A. 1 v Příloze A ČSN P ISO/TS 22003:2014 a které vymezují 
oblasti akreditace. 
1. Zemědělství (A+B)  

2. Zpracování potravin a krmiv (C+D)  

3. Obchod, doprava a skladování (F+G)  

4. Cateringové služby (E)  

5. Biochemie (K)  

6. Pomocné služby (H+I+J)  

b) Pokud je v rozsahu akreditace některá z kategorií ze skupiny 2. Zpracování potravin a krmiv (C+D), vyžaduje se minimálně 1 WA z této skupiny 
každoročně. Z ostatních skupin 1., 3., 4., 5., 6. se vyžaduje minimálně 1 WA v rámci akreditačního cyklu z každé skupiny. Pro FSSC 22000 musí být 
všechny skupiny z rozsahu akreditace posouzeny witness auditem minimálně jednou za 4 roky. 

c) Jako náhrada za WA v dané skupině může být akceptován WA předvedený pro jiný systém bezpečnosti potravin, např. HACCP. WA předvedené jako 
náhrada na jiných systémech, než podle ISO 22000 nebo FSSC 22000, nesmí přesáhnout 50 % z celkového počtu požadovaných WA. 

d) Pravidelné dozorové návštěvy jsou plánovány ve dvanáctiměsíčním cyklu. 

Ad 3) Pokud v rozsahu akreditace není posuzováno provádění certifikace podle ISO 14001, platí zásady podle poř. č. 4. 

Ad 4) Pokud lze k provedení WA vybírat z více certifikovaných organizací, vybírá se organizace s takovými činnostmi, které vykazují vyšší rizikovost, příp. 
 regulaci, např. ústavní zdravotní péče, osobní a nákladní doprava, služby mobilních operátorů, služby správců serverů, energetika, obrana, výroba pro 
 automobilový průmysl, vodárenství, ČOV apod. 
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PŘÍLOHA 2 Předpokládaný časový rozsah posuzování 

Prvotní/opakované posouzení 

Pracovníků 3 ÷ 5 6 ÷ 10 11 ÷ 15 16 ÷ 20 21 ÷ 30 

Postupů1 celkem hodin 

1 ÷ 5 80 84 88 94 100 

6 ÷ 10 104 108 112 118 124 

11 ÷ 20 128 132 136 142 148 

21 ÷ 39 152 156 160 166 172 

 

Pravidelné dozorové návštěvy (interval 12 měsíců) 

Pracovníků 3 ÷ 5 6 ÷ 10 11 ÷ 15 16 ÷ 20 21 ÷ 30 

Postupů celkem hodin 

1 ÷ 5 26 27 28 29 30 

6 ÷ 10 28 29 30 31 32 

11 ÷ 20 31 32 33 34 35 

21 ÷ 39 34 35 36 37 38 

Pravidelné dozorové návštěvy (interval 15 měsíců) 

Pracovníků 3 ÷ 5 6 ÷ 10 11 ÷ 15 16 ÷ 20 21 ÷ 30 

Postupů celkem hodin 

1 ÷ 5 35 36 37 39 40 

6 ÷ 10 37 39 40 41 43 

11 ÷ 20 41 43 44 45 47 

21 ÷ 39 45 47 48 49 51 

Dohled nad činností environmentálních ověřovatelů  
akreditovaných nebo licencovaných v jiném členském státě EU 

 hodin 

Za dohled při prvním oznámení ověřovací činnosti v ČR 17 

Za dohled při opakovaném oznámení ověřovací činnosti v ČR 13 

 

Vysvětlivky: 

1 Počet postupů odpovídá počtu pořadových čísel akreditovaných oborů pro jednotlivé oblasti akreditace 

– systémy managementu, tzn. počet IAF kódů, hlavních technických oblastí, kategorií apod. Odpovídá 
počtu pořadových čísel přílohy k osvědčení o akreditaci - viz 11_01-P507_T Návod na zpracování přílohy 
č. 3, ke stažení na http://www.cai.cz/dokumenty.aspx. 
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Předpokládaná celková časová kapacita potřebná na posuzování v kanceláři se 
vypočte jako součet hodin z tabulek pro prvotní/opakované posouzení vynásobených 
faktory pro jednotlivé systémy managementu uvedených v následující tabulce, pro 
celý rozsah požadované/udělené akreditace.  

Časové kapacity potřebné pro provedení požadovaných witness auditů jsou 
plánovány v průběhu celého cyklu, nezávisle na době posuzování v kanceláři COSM. 

Posuzování podle Prvotní posouzení Dozory Opakované posouzení 

QMS 100 % 75 % 70 % 

QMS-MD 40 % 40 % 40 % 

EMS 40 % 40 % 15 % 

EMAS1 20 % 20 % 15 % 

ISMS 40 % 30 % 40 % 

itSMS 40 % 30 % 40 % 

OHSMS 40 % 30 % 15 % 

EnMS 40 % 30 % 40 % 

FSMS 40 % 30 % 40 % 

FSSC 22000 2 20 % 20 % 20 % 

CSR3 30 % 30 % 15 % 

BCMS 40 % 30 % 40 % 

Další systém 
(např. SJ-PK, 
svařování, NV 333, 
HACCP) 

20 % 20 % 20 % 

WA4 V délce trvání witness auditu. 

Vysvětlivky: 

1 platí, pokud je v rámci rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace EMS podle ISO 
14001; pokud není v rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace podle ISO 14001, platí 
časová kapacita posuzování, jako pro EMS. 

2 platí, pokud je v rámci rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace FSMS podle ISO 
22000; pokud není v rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace podle ISO 22000, platí 
časová kapacita posuzování, jako pro FSMS. 

3 platí, pokud je v rámci rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace QMS, EMS a 
OHSMS; pokud není v rozsahu akreditace posuzováno provádění certifikace QMS, EMS a 
OHSMS, platí časová kapacita posuzování, jako pro EMS.  

4 witness audity je obvykle nutno provádět v celém rozsahu auditu; pokud bude splněn cíl WA, je 
možné WA provést pouze v části rozsahu auditu podle zaměření WA. 
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PŘÍLOHA 3 Přehled informací o plánovaných auditech 

 

 

 

Poř. č. Datum Org. jednotka Stát Lokalita Druh Typ Vedoucí auditor Auditor TE Systém Certifikační norma IAF kód CZ-NACE kód Předmět certifikace

28.3.2018 ústředí, show room Praha spojený integrovaný  - QMS/EMS/OHSAS - (EMAS) 43.2, 43.3, 71.1, 74.1 Designové a stavební úpravy kanceláří a customizace bytových jader.  

ateliér Jeneč L. Ludvík 71.1, 74.1

stavební dvůr Jeneč  - 43.2, 43.3

30.3.2018 stavba Klatovy -  - QMS/OHSAS 43.3 customizace bytových jader

2

designové a stavební úpravy a customizace bytových jader

Rozsah auditu, zaměření

1
ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

BS OHSAS 18001:2007

Složení auditního týmu

J. Jan
ČR29.3.2018 I. DA

integrovaný
K. Karel 28, 34EMS/OHSAS

Místo Druh a typ auditu
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PŘÍLOHA 4 Posuzování shody v oblasti systémů managementu 

i. Horizontální dokumenty a výklady 

 

Požadavková (kriteriální) norma: 

ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Požadavky na orgány poskytující služby auditů 
a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky 

Tato mezinárodní norma je určena pro orgány, které provádějí audit a certifikaci 
systémů managementu. Stanovuje všeobecné požadavky na ty certifikační orgány, 
které vykonávají audit a certifikaci v oblasti kvality, environmentu a jiných forem 
systémů managementu. Tato mezinárodní norma musí být plněna certifikačními 
orgány pro všechny typy certifikace popsané v tomto MPA. Pro certifikace určitých 
typů systémů managementu mohou existovat specifické výklady jednotlivých článků 
této normy, nebo specifické požadavky. Tyto výklady nebo požadavky jsou popsány 
v dokumentech, na které se tento MPA odkazuje. 

 

ČSN P ISO/IEC TS 17022:2013 Posuzování shody – Požadavky a doporučení 
k obsahu zpráv z auditu systémů managementu třetí stranou 

Tato technická specifikace obsahuje požadavky a doporučení k obsahu zpráv 
z auditu systémů managementu třetí stranou tak, aby splňovaly potřeby a očekávání 
zainteresovaných stran (klientů auditu, certifikačních orgánů, akreditačních orgánů 
a ostatních potenciálních uživatelů). Tato technická specifikace byla vytvořena proto, 
aby byla dosažena základní úroveň konzistence a informací obsažených ve zprávách 
z auditů systémů managementu třetí stranou, a tím zvýšila kredibilitu práce týmu 
auditorů a certifikačního procesu. 

 

Dokumenty s návody a výklady k plnění požadavků kriteriálních dokumentů vydané 
mezinárodními organizacemi zabývajícími se akreditací. 

Je vyžadováno, aby závazné dokumenty publikované IAF a EA byly používány 
akreditačními orgány při akreditaci certifikačních orgánů proto, aby bylo zajištěno, že 
tyto certifikační orgány řídí své programy konzistentním a rovnocenným způsobem. 
Proto se Český institut pro akreditaci, o.p.s., při posuzování certifikačních orgánů, 
řídí těmito dokumenty. České překlady nejdůležitějších z nich, jsou ke stažení na 
stránkách www.cai.cz, originály pak na www.iaf.nu a na http://www.european-
accreditation.org/ 

IAF MD 1:2018 Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu 
provozovaného organizací s více pracovišti  (aplikovatelný pro všechny typy systémů 
managementu, pokud není stanoveno jinak). 

Tento dokument je určen pro audit a pro certifikaci systémů managementu 
v organizacích se sítí pracovišť. Nevztahuje se výhradně na systémy 
managementu kvality (QMS), ale může být použit i pro jiné systémy 
managementu, pokud příslušné normy (např. ISO/IEC 27006, ISO/TS 22003) 
neposkytují specifické požadavky na certifikaci více pracovišť nebo vzorkování 

http://www.cai.cz/
http://www.iaf.nu/
http://www.european-accreditation.org/
http://www.european-accreditation.org/
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vylučují. Tento dokument neplatí pro audity organizací, které mají více pracovišť, 
na kterých se provádějí zásadně odlišné procesy nebo činnosti.  

IAF MD 2:2007, resp. IAF MD 2:20172 Závazný dokument IAF pro převod 
akreditované certifikace systémů managementu (aplikovatelný pro všechny typy 
systémů managementu, pokud není stanoveno jinak). 

Tento dokument poskytuje normativní kritéria pro převod akreditované certifikace 
systémů managementu mezi certifikačními orgány. Tato kritéria mohou být 
rovněž uplatněna v případě akvizic certifikačních orgánů akreditovaných 
signatářem IAF MLA. Tento dokument poskytuje minimální kritéria pro převod 
akreditované certifikace. Certifikační orgány mohou uplatňovat postupy nebo 
opatření, která jsou přísnější než postupy a opatření obsažené v tomto 
dokumentu, za předpokladu, že svoboda organizace klienta při výběru 
certifikačního orgánu není nepatřičně nebo nečestně omezena. 

IAF MD 3:2008 Závazný dokument IAF pro postupy pokročilého dozoru 
a recertifikace (dokument se týká pouze systémů managementu kvality a systémů 
environmentálního managementu). 

Tento dokument poskytuje normativní kritéria pro postupy pokročilého dozoru 
a recertifikace (ASRP) a slouží k jednotnému uplatňování článku 9.1.1 normy 
ISO/IEC 17021:20063 při provádění následných úprav programu auditu. Použití 
ASRP není povinné, ale pokud akreditační orgán chce umožnit, aby se jím 
akreditované certifikační orgány a jejich klienti mohli rozhodnout, zda využijí 
ASRP, pak IAF požaduje, aby certifikační orgány a jejich klienti byli ve shodě s 
tímto dokumentem a byli schopni akreditačnímu orgánu tuto shodu prokázat. 

IAF MD 4:2008 Závazný dokument IAF pro použití metod auditování využívajících 
počítačovou techniku (CAAT) pro akreditovanou certifikaci systémů managementu 
(aplikovatelný pro všechny typy systémů managementu, pokud není stanoveno 
jinak). 

Tento závazný dokument má zajistit jednotné uplatnění normy ISO/IEC 
17021:20063 při použití metod auditování využívajících počítačovou techniku v 
rámci metodiky auditu. Použití CAAT není povinné, ale jestliže se certifikační 
orgán a jeho klient rozhodnou CAAT použít, pak se pro ně splnění tohoto 
dokumentu stává závazným a musí být schopni akreditačnímu orgánu prokázat 
shodu. 

IAF MD 5:2015 Závazný dokument IAF pro stanovení doby trvání auditů QMS a EMS 
(Dokument je závazný pro certifikaci systémů managementu kvality a systémů 
environmentálního managementu. Dokument může být vodítkem pro stanovení doby 
trvání auditu i u certifikací ostatních systémů managementu, pokud není stanoveno 
jinak). 

Tento závazný dokument poskytuje závazná ustanovení a pokyny pro orgány 
posuzování shody k vypracování jejich vlastních dokumentovaných postupů 
pro určování doby potřebné pro auditování klientů různých velikostí a složitosti 
v širokém spektru činností. Tento závazný dokument nestanovuje minimální nebo 
maximální doby, ale poskytuje rámec, který má být použit v rámci 

                                                 
2 aplikace od 15. 6. 2018 
3 resp. ISO/IEC 17021-1:2015 
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dokumentovaných postupů orgánu posuzování shody pro určení odpovídající 
doby trvání auditu s ohledem na specifika auditovaného klienta. 

IAF MD 9:2017 Závazný dokument IAF pro aplikaci normy ISO/IEC 17021-13 v 
oblasti systémů managementu kvality zdravotnických prostředků (ISO 13485) 

Závazný dokument poskytuje ustanovení v oblasti certifikací QMS-MD a zejména 
definuje technické oblasti v tomto odvětví. 

IAF MD 10:2013 Závazný dokument IAF pro posuzování managementu odborné 
způsobilosti certifikačních orgánů podle ISO/IEC 17021:20113 

Účelem tohoto dokumentu je poskytnout harmonizovaný přístup k tomu, 
jak akreditační orgány posuzují management odborné způsobilosti certifikačních 
orgánů v souladu s ISO/IEC 170213. 

IAF MD 11:2013 Závazný dokument IAF pro aplikaci ISO/IEC 170213 pro audity 
integrovaných systémů managementu (aplikovatelný pro všechny typy systémů 
managementu, pokud není stanoveno jinak). 

Tento dokument je závazný pro konzistentní aplikaci ISO/IEC 170213 

certifikačními orgány (CO) při plánování a provádění auditů integrovaných 
systémů managementu. Všechny části normy ISO/IEC 170213 zůstávají 
v platnosti a tento dokument nerozšiřuje ani nenahrazuje žádný z požadavků 
uvedené normy. 

IAF MD 12:2016 Akreditace orgánů posuzování shody působících ve více zemích 

Účelem tohoto dokumentu je určit pravidla pro důslednou aplikaci článku 7 normy 
ISO/IEC 17011:2004 v případech přeshraniční akreditace (vč. sběru dat) 
s odkazem na dokument IAF/ILAC A5, kde jsou stanoveny klíčové činnosti. 

IAF MD 15:2014 Závazný dokument pro sběr dat k vyhodnocování ukazatelů výkonu 
certifikačních orgánů pro certifikaci systémů managementu. 

Účelem tohoto dokument je naplnit požadavky článku 7.11.2 normy ISO/IEC 
17011:2004 pro podporu dozorových aktivit akreditačního orgánu nad 
certifikačními orgány a doplňuje tak požadavky dokumentu IAF MD 12:2013 na 
sběr dat o aktivitách certifikačních orgánů. 

IAF MD 17:20154 Závazný dokument pro provádění svědeckých posouzení (witness 
auditů) při akreditaci certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu. 

Účelem tohoto dokumentu je sjednotit aplikaci relevantních článků normy ISO/IEC 
17011:2004 ve vztahu k provádění svědeckých posouzení (witness auditů), 
pokud nejsou v rozporu s jinými normativními a legislativními požadavky, včetně 
stanovení kritických IAF (EA) kódů.  

IAF MD 18:2015 - Aplikace ISO/IEC 17021:20113 v sektoru managementu služeb, 
(ISO/IEC 20000-1) 

Účelem tohoto dokumentu je specifikovat požadavky a poskytnout návod 
orgánům provádějícím audity a certifikace systémů managementu služeb 
v oblasti informačních technologií v souladu s požadavky ISO/IEC 17021. 

IAF MD 21:2018 - Požadavky na provedení migrace z OHSAS 18001:2007 na ISO 
45001:2018 

                                                 
4 Požadavky aplikovány od 7. ledna 2018. 
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Tento dokument stanoví pravidla pro klienty certifikace, certifikační 
a akreditační orgány a požadavky na prokázání činností prováděných 
v období migrace k novému standardu ISO 45001 v oblasti OHSMS. 

IAF MD 22:2018 - Aplikace ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci systémů managementu 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (OHSMS) 

Účelem tohoto dokumentu je sjednotit pravidla na provádění certifikací 
a akreditací v oblasti OHSMS. Stanovuje mj. počty a druhy požadovaných 
witness auditů, výpočet doby trvání auditu, požadavky na kompetence atd. 

 

IAF ID 1:2014 Informativní dokument IAF pro stanovení rozsahu akreditace pro QMS 
a EMS. 

Tento dokument je informativní, jeho účelem je podpořit jednotné uvádění 
rozsahu akreditace certifikačních orgánů. Tato klasifikace činností je aplikována 
na uvádění rozsahu akreditace certifikačních orgánů pro ty systémy 
managementu, kde není stanovena jiná klasifikace, nebo jiné vymezení 
použitelnosti certifikace těchto systémů managementu (např. HACCP, FSMS). 

Z platných dokumentů IAF se zatím pouze dokument IAF MD 5:2015 odkazuje na 
normu ISO/IEC 17021-1:2015. Další dokumenty IAF se většinou odvolávají na normu 
ISO/IEC 17021:2011. Rezoluce IAF 2015-15 však stanovuje, že odkazy 
v dokumentech IAF na normu ISO/IEC 17021:2011 mají být chápany jako odkazy na 
normu ISO/IEC 17021-1:2015. Akreditační a certifikační orgány ale musí vzít v úvahu 
rozdíly mezi těmito normami, což znamená nutnost uvádět kontext s odkazy 
k příslušným článkům normy ISO/IEC 17021-1:2015. 

Všechny oblasti certifikace uvedené dále v tomto MPA jsou pokryty multilaterální 
dohodou EA. U certifikací, které jsou také pokryty multilaterální dohodou IAF, je tato 
skutečnost uvedena.  

Certifikační orgány musí podle Rezoluce IAF 2015-14 z listopadu 2015 (IAF 29th 
General Assembly) od 6. 11. 2016 vydávat certifikační dokumenty pro předmět 
certifikace z rozsahu akreditace pouze akreditovaným způsobem a s odkazem na 
akreditaci.  
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ii. QMS 

Akreditace pro účely certifikace systémů managementu kvality (QMS) 
 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 
ČSN EN ISO 9001:2016 (ČSN EN ISO 9001:2009)5 Systémy managementu kvality – 
Požadavky. 

 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje dle oborů činnosti, viz PŘÍLOHA 
5. Rozsah může být v závislosti na prokázané odborné způsobilosti zúžen na část 
oboru, která je vyjádřena pomocí klasifikace CZ-NACE. Kritické kódy a klastry IAF 
kódů pro účely vzorkování k svědeckému posuzování stanovuje IAF MD 17. 
 

doba auditu  
Pro stanovení doby trvání auditu při certifikaci systémů managementu kvality platí 
IAF MD 5. 
  

certifikace na více místech 
Pro provádění auditů více pracovišť formou vzorkování při certifikaci systémů 
managementu kvality platí IAF MD 1 a IAF MD 5 (zejm. kap. 9). 
 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
ČSN ISO/IEC 17021-3 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující audity 
a certifikace systémů managementu – Část 3: Požadavky na kompetence pro 
auditování a certifikaci systémů managementu kvality. 
 

multilaterální dohody 
Certifikace systémů managementu kvality je pokryta multilaterální dohodou IAF. 
Certifikační orgán může požádat o uzavření sublicenční smlouvy. Na základě 
podepsané sublicenční smlouvy je umožněno certifikačnímu orgánu na certifikátech 
systémů managementu kvality používat kombinovanou značku IAF MLA a ČIA. 

 

  

                                                 
5 do konce přechodného období normy 
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iii. EMS 

Akreditace pro účely certifikace systémů environmentálního 
managementu (EMS) 
 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 
ČSN EN ISO 14001:2016 (ČSN EN ISO 14001:2005)5 Systémy environmentálního 
managementu - Požadavky s návodem pro použití. 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje dle oborů činnosti, viz PŘÍLOHA 
5. Rozsah může být v závislosti na prokázané odborné způsobilosti zúžen na část 
oboru, která je vyjádřena pomocí klasifikace CZ-NACE. Kritické kódy a klastry IAF 
kódů pro účely vzorkování k svědeckému posuzování stanovuje IAF MD 17. 
 

doba auditu  
Pro stanovení doby trvání auditu při certifikaci systémů environmentálního 
managementu platí IAF MD 5. 
 

certifikace na více místech 
Pro provádění auditů více pracovišť formou vzorkování při certifikaci systémů 
environmentálního managementu platí IAF MD 1 a IAF MD 5 (zejm. kap. 9). 
 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
ČSN ISO/IEC 17021-2:2017 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující 
audity a certifikace systémů managementu – Část 2: Požadavky na kompetence pro 
auditování a certifikaci environmentálních systémů managementu. 
 

další dokumenty / požadavky 
EA - 7/04 M Právní soulad jakožto součást akreditované certifikace dle ISO 
14001:2015. 
 

Záměrem dokumentu EA - 7/04 M rev03 je poskytnout užitečné informace o vztazích 
mezi akreditovanou certifikací systému environmentálního managementu organizace 
a úrovní souladu s příslušnými environmentálními požadavky dosahovanými 
organizací. Cílem dokumentu není vytvoření interpretací požadavků ISO 
14001:2015, nýbrž určení požadavků této mezinárodní normy, které se přímo týkají 
právního souladu, a zkoumat to, co by akreditovaný certifikační proces měl pokrývat 
za účelem podpory přiměřených očekávání zainteresovaných subjektů a stran. 
 

multilaterální dohody 
Certifikace systémů environmentálního managementu je pokryta multilaterální 
dohodou IAF. Certifikační orgán může požádat o uzavření sublicenční smlouvy. Na 
základě podepsané sublicenční smlouvy je umožněno certifikačnímu orgánu na 
certifikátech systémů environmentálního managementu používat kombinovanou 
značku IAF MLA a ČIA. 
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iv. EnMS 

Akreditace pro účely certifikace systémů managementu hospodaření 
s energií (EnMS) 
 

akreditace je prováděna podle  
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány 
poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu 
 

ve spojení s  
 

ČSN ISO 50003:2015 Systémy managementu hospodaření s energií – Požadavky 
na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu hospodaření 
s energií 
 

 
norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 
ČSN EN ISO 50001:2012 Systémy managementu hospodaření s energií – 
Požadavky s návodem k použití. 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje podle technických oblastí 
uvedených v Tabulce 2 ČSN EN ISO 50003:2015.  
 

doba auditu  
Doba auditu se stanovuje podle Přílohy A normy ČSN EN ISO 50003:2015. 
 
certifikace na více místech 
Vzorkování se provádí podle Přílohy B normy ČSN EN ISO 50003:2015. 
 
stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
Kapitola 6 normy ČSN ISO 50003:2015 - Systémy managementu hospodaření 
s energií - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů 
managementu hospodaření s energií. 
 

další dokumenty / požadavky 

Další požadavky, např. na obsah zprávy, jsou stanoveny v ČSN ISO 50003:2015 - 
Systémy managementu hospodaření s energií - Požadavky na orgány provádějící 
audit a certifikaci systémů managementu hospodaření s energií. 
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v. OHSMS 

Akreditace pro účely certifikace systémů managementu bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci (OHSMS) 
 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 
ČSN OHSAS 18001: 2008 Systémy managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci – Požadavky (v originále BS OHSAS 18001:2007). 
 
ISO 45001:20186 Occupational health and safety management systems — 
Requirements with guidance for use 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje dle oborů činnosti, viz PŘÍLOHA 
5. Rozsah může být v závislosti na prokázané odborné způsobilosti zúžen na část 
oboru, která je vyjádřena pomocí klasifikace CZ-NACE. 
 

doba auditu  
Doba trvání auditu při certifikaci systémů managementu bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci se určuje podle pokynů závazného dokumentu IAF MD 22. 
 

certifikace na více místech 
Pro provádění auditů více pracovišť formou vzorkování při certifikaci systémů 
managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci platí IAF MD 22 a IAF MD 1. 
 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
Požadavky na kompetence auditora pro systémy managementu BOZP stanovuje 
ISO/IEC TS 17021-10:2018 Conformity assessment - Requirements for bodies 
providing audit and certification of management systems - Part 10: Competence 
requirements for auditing and certification of occupational health and safety 
management systems, resp. IAF MD 22. V období migrace6 k ISO 45001 je nutné 
zohlednit rovněž požadavky závazného dokumentu IAF MD 21. 

 
  

                                                 
6 Od data vydání standardu do března 2021 probíhá tříleté období migrace upravené závazným dokumentem IAF 
MD 21. 
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vi. QMS – W 

Akreditace pro účely certifikace schopnosti výrobce provádět svařování 
v souladu s požadavky EN ISO 3834 Část 2, Část 3 nebo Část 4, jako 
integrální součást posuzování a certifikace podle ISO 9001 (QMS – W) 
 

 

normy určené k posuzování shody (certifikační normy) 

ČSN EN ISO 9001:2016 (ČSN EN ISO 9001:2009)5 Systémy managementu kvality – 
Požadavky 
 

ve spojení s  
 

ČSN EN ISO 3834 - 2, -3, -4 Požadavky na jakost při tavném svařování kovových 
materiálů. 
 
Normy řady ČSN EN ISO 3834:2006 definují požadavky na jakost při svařování 
kovových materiálů (jak v dílnách, tak i v exteriéru – např. na montážích) a její 
aplikace je vhodná tam, kde je požadováno prokázání schopnosti výrobce vyrobit 
svařovanou kovovou konstrukci v souladu se specifikovanými kritérii.  
Může však být použita i jako základ pro posuzování opatření pro zajištění jakosti 
svařování výrobce. Požadavky ČSN EN ISO 3834 nemohou být aplikovány na 
systémy managementu kvality svařování jiných materiálů, než uvedených. 
Posuzování a certifikace schopnosti výrobce provádět svařování v souladu 
s požadavky ČSN EN ISO 3834 část 2, část 3 nebo část 4, je poskytováno jako 
integrální součást posuzování a certifikace dle ČSN EN ISO 9001.  
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 

Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje dle oborů činnosti, viz PŘÍLOHA 
5. Rozsah může být v závislosti na prokázané odborné způsobilosti zúžen na část 
oboru, která je vyjádřena pomocí klasifikace CZ-NACE. 
 

doba auditu  

Pro stanovení doby trvání auditu při certifikaci systémů kvality platí IAF MD 5:2015 
Závazný dokument IAF pro stanovení doby trvání auditů QMS a EMS. 
 

certifikace na více místech 

Pro provádění auditů více pracovišť formou vzorkování při certifikaci systémů kvality 
platí IAF MD 1 a IAF MD 5 (zejm. kap. 9). 
 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků 

Další požadavky na kompetence jsou stanoveny v EA-6/02 M Pokyny EA k aplikaci 
EN 45011 a ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci podle EN ISO 3834 (kap. 2). 
 

další dokumenty / požadavky 

EA - 6/02 M rev02 Pokyny EA k aplikaci EN 45011 a ISO/IEC 17021-1 pro certifikaci 
podle EN ISO 3834. 
 

multilaterální dohody 

Vzhledem k tomu, že posuzování a certifikace schopnosti výrobce provádět 
svařování v souladu s požadavky ČSN EN ISO 3834 část 2, část 3 nebo část 4, je 
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poskytováno jako integrální součást posuzování a certifikace dle ČSN EN ISO 9001, 
je tato certifikace pokryta multilaterální dohodou IAF. Certifikační orgán může 
požádat o uzavření sublicenční smlouvy. Na základě podepsané sublicenční smlouvy 
je umožněno certifikačnímu orgánu na certifikátech systémů managementu kvality 
používat kombinovanou značku IAF MLA a ČIA. 
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vii. QMS – MD 

Akreditace pro účely certifikace systémů managementu kvality pro 
poskytování zdravotnických prostředků a příslušných služeb (QMS-MD) 
 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma)  
(ISO 13485:2003 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu jakosti – 
Požadavky pro účely předpisů 7) 
ČSN EN ISO 13485 ed.2:2016 Zdravotnické prostředky – Systémy managementu 
kvality – Požadavky pro účely předpisů. 
 

Certifikace podle ISO 13485 slouží organizacím k prokázání schopnosti poskytovat 
zdravotnické prostředky a příslušné služby, které trvale splňují požadavky zákazníků 
a požadavky předpisů vztahující se na zdravotnické prostředky a příslušné služby.  
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace se uděluje pro technické oblasti definované v Příloze 1 – Rozsah 
akreditace dokumentu IAF MD 8:2017. (Tato příloha je shodná s přílohou A 
dokumentu IAF MD 9:2017). 
 

doba auditu  
Pro stanovení doby trvání auditu platí výklad k článku 9.1.4 normy ČSN EN 
ISO/IEC 17021-1 v dokumentu IAF MD 9:2017. 
 

certifikace na více místech 
Pro provádění auditů více pracovišť formou vzorkování při certifikaci systémů 
managementu kvality platí výklad k článku 9.1.5 normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 
v dokumentu IAF MD 9:2017.  
 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
Platí výklad k článkům 7.1 a 7.2 normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1 v dokumentu 
IAF MD 9:2017.  
 

další dokumenty / požadavky 
IAF MD 9:2017 Závazný dokument IAF pro aplikaci normy ISO/IEC 17021-13 
v systému managementu kvality - zdravotnické prostředky (ISO 13485). 
 

                                                 
7 Certifikace jsou platné pouze do 31. 3. 2019. 
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viii. ISMS 

Akreditace pro účely certifikace systémů managementu bezpečnosti 
informací (ISMS) 
 
 

akreditace je prováděna podle  
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány 
poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu 
 

ve spojení s  
 

ČSN ISO/IEC 27006:2016 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – 
Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti 
informací. 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma)  
ČSN EN ISO/IEC 27001:2014 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – 
Systémy managementu bezpečnosti informací – Požadavky. 
 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
V příloze OA se nespecifikuje rozsah kódů uvedených v Příloze 5 tohoto MPA. 
 

doba auditu  
Postupy pro určení délky auditu jsou popsány v článku 9.1.4 ČSN EN ISO/IEC 
17021-1:2016. Kromě toho se použijí následující požadavky a návody stanoveny v 
článku 9.1.4.1 ČSN ISO/IEC 27006:2016. Certifikační orgán musí ke stanovení doby 
auditu použít normativní Přílohu B. Další návody a příklady výpočtu doby trvání 
auditu jsou poskytnuty v informativní Příloze C. 
 

certifikace na více místech 
Postupy pro určení délky auditu jsou popsány v článku 9.1.5 ČSN EN ISO/IEC 
17021-1:2016. Kromě toho se použijí požadavky a návody stanovené v článku 
9.1.5.1 ČSN ISO/IEC 27006:2016. 
 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
 

V článku 7 normy ČSN ISO/IEC 27006:2016 jsou stanoveny specifické požadavky na 
kompetence pracovníků certifikačního orgánu pro certifikaci systémů managementu 
bezpečnosti informací. Další informace týkající se znalosti a dovednosti pro audit a 
certifikaci jsou stanoveny v informativní Příloze A této normy. 
 

další dokumenty / požadavky 
ČSN ISO/IEC 27006:2016 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – 
Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti 
informací. 
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ix. itSMS 

Akreditace pro účely certifikace managementu služeb v oblasti 
informačních technologií (itSMS) 

 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 

ČSN ISO/IEC 20000-1:2012 Informační technologie – Management služeb – Část 1: 
Specifikace.  
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 

V příloze OA se nespecifikuje rozsah kódů uvedených v Příloze 5 tohoto MPA. 
Činnosti, pro které se akreditace uděluje, vyplývají ze systému certifikace. 
 

doba auditu  

Pokyny pro orgány posuzování shody k vypracování jejich vlastních 
dokumentovaných postupů pro určování doby potřebné pro auditování itSMS klientů 
jsou uvedeny v dokumentu IAF MD 18:2015 kapitola 9.1.4.   
 

certifikace na více místech 

Požadavky na provádění auditů více pracovišť formou auditu na reprezentativním 
vzorku pracovišť jsou uvedeny v dokumentu IAF MD 18:2015 kapitola 9.1.5 
v kombinaci s IAF MD 1. 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků 

Požadavky na kompetence auditorů jsou uvedeny v dokumentu IAF MD 18:2015 
kapitola 7. 
 

další dokumenty / požadavky 

IAF MD 18:2015 - Použití ISO/IEC 17021:20113 v sektoru managementu služeb, 
který stanoví požadavky a poskytuje návod pro orgány provádějící audit a certifikaci 
systému managementu služeb pro informační technologie (itSMS, ISO/IEC 20000-1), 
které jsou dodatečné k požadavkům obsaženým v ISO/IEC 17021, resp. ISO/IEC 
17021-1. 
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x. HACCP 

Akreditace pro účely certifikace kritických bodů ve výrobě potravin 
(HACCP) 

 
 

Normativní dokument určený k posuzování shody  
 

Všeobecné požadavky na systém analýzy nebezpečí a stanovení kritických 
kontrolních bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci, část 1-4, Věstník MZe 
2/2010 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Provozovatelé potravinářských podniků ve smyslu zákona č. 110/1997 Sb., 
o potravinách a tabákových výrobcích, ve znění pozdějších předpisů. Dokument není 
určen pro certifikaci v oblasti společného stravování, výroby krmiv či dalších oblastí, 
která nespadají do působnosti zákona o potravinách. 
 

doba auditu  
Je doporučeno dobu auditu stanovit analogicky se způsobem stanovení doby auditu 
tak, jak je popsán v dokumentu IAF MD 5. Nicméně specifika HACCP (jednoznačně 
odůvodněná) mohou vést k odlišným potřebám ve stanovení doby auditu. 
 

certifikace na více místech 
Provádění auditů více pracovišť formou auditu na reprezentativním vzorku pracovišť 
se nedoporučuje. 
 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
 

Specifické požadavky jsou stanoveny v části 5 dokumentu Všeobecné požadavky na 
systém kritických bodů (HACCP) a podmínky pro jeho certifikaci, Věstník MZe 
2/2010. 
 

další dokumenty / požadavky 
„Codes Guidelines for the Application of the Hazard Analysis Critical Control Points 
(HACCP) System“, Komise FAO/WHO Codex Alimentarius, 1993. 
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xi. FSMS 

Akreditace pro účely certifikace systémů managementu bezpečnosti 
potravin (FSMS) 

 

akreditace je prováděna podle  
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány 
poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu 
 

ve spojení s  
 

ČSN P ISO/TS 22003:2014 Systémy managementu bezpečnosti potravin – 
Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu 
bezpečnosti potravin. 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma)  
ČSN EN ISO 22000:2006 Systémy managementu bezpečnosti potravin – Požadavky 
na organizaci v potravinovém řetězci. 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje dle oborů činnosti, které jsou 
v Příloze A (normativní) technické specifikace ČSN P ISO/TS 22003:2014 - 
Klasifikace kategorií potravinového řetězce. 
 
doba auditu  
Platí čl. 9.1.4 technické specifikace ČSN P ISO/TS 22003:2014. 
 

Při stanovení časového rozsahu auditu má certifikační orgán vzít v úvahu Přílohu B 
(informativní) technické specifikace ČSN P ISO/TS 22003:2014 - Minimální časový 
rozsah auditu, a dále kromě jiného zvážit aspekty uvedené v čl. 9.1.4 technické 
specifikace ČSN P ISO/TS 22003:2014. 
 

certifikace na více místech 
Platí čl. 9.1.5 technické specifikace ČSN P ISO/TS 22003:2014. 
 

Použití vzorkování je vyloučeno u zpracovatelského průmyslu, u výroby krmiv, 
služeb, výroby zařízení, biochemické výroby a výroby obalových materiálů. 
U ostatních kategorií uvedených v tabulce A.1 přílohy A ČSN P ISO/TS 22003:2014, 
platí požadavky čl. 9.1.5.1 a 9.1.5.3 včetně tabulky 1. 
 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků, kritéria pro zařazení 
jednotlivých kategorií do rozsahu akreditace 
 

Platí čl. 7.1 ČSN P ISO/TS 22003:2014. 
 

V souladu s dokumentem IAF MD 16, který je závazný pro akreditační orgány, se 
u certifikačního orgánu posuzuje zda: 

a) certifikační orgán má odborně způsobilé pracovníky k provádění přezkoumání 
smluv a k výběru správné kategorie nebo podkategorie (viz příloha C ČSN P 
ISO/TS 22003:2014), 
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b) certifikační orgán definoval a zavedl technická kritéria popisující kompetence 
pro pracovníky každé podkategorie definované v Tabulce A.1 v Příloze A ČSN 
P ISO/TS 22003:2014 (čl. 7.1 ČSN P ISO/TS 22003:2014), 

c) certifikační orgán má kompetentní pracovníky v alespoň jedné podkategorii 
potravinového řetězce, 

d) certifikační orgán vytvořil proces poskytující záruku, že akreditovaná 
certifikace bude nabízena pouze v těch podkategoriích, ve kterých má 
certifikační orgán kompetentní pracovníky, 

e) certifikační orgán udržuje aktualizovaný seznam podkategorií, ve kterých má 
kompetentní pracovníky; tento seznam musí být k dispozici akreditačnímu 
orgánu na požádání,  

f) certifikační orgán je schopen prokázat, že má alespoň jednu aktivní žádost 
o certifikaci pro každou kategorii z rozsahu žádosti o udělení akreditace. 
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xii. FSSC 22000 

Akreditace pro účely certifikace systémů managementu bezpečnosti 
potravin v souladu se schématem FSSC 22000, verze 4 
 

akreditace je prováděna podle  
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány 
poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu 
ve spojení s  
ČSN P ISO/TS 22003:2014 Systémy managementu bezpečnosti potravin – 
Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu 
bezpečnosti potravin 
a s dodatečnými požadavky stanovenými the Foundation for Food Safety 
Certification (dále jen FSSC) v aktuální verzi k dosažení na 
http://www.fssc22000.com. 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 
ČSN EN ISO 22000:2006, Systémy managementu bezpečnosti potravin - Požadavky 
na organizaci v potravinovém řetězci 
ve spojení s příslušnou normou stanovují požadavky na programy nezbytných 
předpokladů (PNP):  

- Pro kategorii A se jedná o ISO/TS 22002-3:2011 Prerequisite programmes for 
food safety – Part 3: Farming 

- Pro (pod)kategorie C, část DII, část K se jedná o ČSN P ISO/TS 22002-
1:2010 Programy nezbytných předpokladů pro bezpečnost potravin - Část 1: 
Výroba potravin 

- Pro kategorii I se jedná o: ISO/TS 22002-4:2013 Prerequisite programmes on 
food safety – Part 4: Food packaging manufacturing 

- Pro podkategorie DI, část DII se jedná o ISO/TS 22002-6:2016 Prerequisite 
programmes on food safety – Part 6: Feed and animal food production 

- Pro kategorii E se jedná o ISO/TS 22002-2:2013 Prerequisite programmes on 
food safety – Part 2: Catering 

- Pro kategorii F (FI) se jedná o BSI/PAS 221:2013 Prerequisite programmes 
for food safety in food retail 

- Pro kategorii G (GI, GII) se jedná o NEN/NTA 8059:2016 en  Prerequisite 
programs on food safety for transport and storage 

a ve spojení s dalšími požadavky FSSC na organizace požadující certifikaci. 
 

rozsah akreditace/klasifikace činností  
Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje dle oborů činnosti, které jsou 
v Příloze A technické specifikace ČSN P ISO/TS 22003:2014 Klasifikace kategorií 
potravinového řetězce. Rozsah aplikovatelnosti schématu je uveden v dokumentech 
FSSC 22000. 
 

doba auditu  
Pro stanovení časového rozsahu platí čl. 9.1.4 technické specifikace ČSN P ISO/TS 
22003:2014 s ohledem na dokumenty FSSC 22000 Part IV – Requirements for 
Certification Bodies a Annex 2 Part IV – Audit time calculation.  
 

certifikace na více místech 
Platí čl. 9.1.5 technické specifikace ČSN P ISO/TS 22003:2014. 

http://www.fssc22000.com/
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stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
Certifikační orgán musí stanovit požadavky na kompetence pro každou technickou 
nebo odbornou oblast (odpovídající specifickému programu certifikace) a pro každou 
funkci v rámci certifikační činnosti. Platí čl. 7.2 ČSN P ISO/TS 22003:2014. 
FSSC 22000 dokumenty Part IV – Requirements for Certification Bodies a Annex 5 
Part IV – Auditor competence rozšiřuje požadavky na kompetence a zkušenosti 
auditorů certifikačního orgánu, způsob prokazování odborné způsobilosti 
a zkušeností auditorů s audity a stanovuje požadavky na plány dalšího vzdělávání 
auditorů. 
 

další dokumenty / požadavky 
veškeré informace a dokumenty lze nalézt na webových stránkách vlastníka 
schématu  
http://www.fssc22000.com  
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xiii. SJ-PK 

Akreditace pro účely certifikace systémů managementu kvality v rámci 
Systému jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 
ČSN EN ISO 9001:2016 (ČSN EN ISO 9001:2009)5 Systémy managementu kvality – 
Požadavky 
 

s využitím pokynů stanovených v: 
 

Metodickém pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (SJ-PK) č.j. 
20840/01-120 z 10.4.2001 (Věstník dopravy 9 z 2.5.2001) ve znění změn č.j. 
30678/01-123 ze dne 20.12.2001 (Věstník dopravy 1 z 10.1.2002), č.j. 47/2003-120-
RS/1 ze dne 31.1.2003 (Věstník dopravy 4 z 19.2.2003), č.j. 174/05-120-RS/1 ze dne 
1.4.2005 (Věstník dopravy 9 z 27.4.2005) a č.j. 678/2008-910-IPK/1 ze dne 1.8.2008 
(úplné znění včetně opravy tiskových chyb bylo vyhlášeno pod č.j. 678/2008-910-
IPK/2 ve Věstníku dopravy 18 z 27. srpna 2008) změny č.j. 980/2010-910-IPK/1 ze 
dne 9. listopadu 2010 a změny č. j. 1/2013-120-TN/1 z 3. ledna 2013. 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace certifikačních orgánů působících v oblasti certifikace systému 
managementu kvality v rámci SJ-PK se uděluje dle oborů činnosti, které jsou 
uvedené v tabulce v čl. 6 části I. Zásady MP SJ-PK. Tyto obory akreditace jsou 
navázány na příslušné třídy klasifikace CZ-NACE (podle Sdělení ČSÚ č. 244 ze dne 
18. září 2007).  
 

doba auditu  
Pro stanovení doby trvání auditu při certifikaci systémů managementu kvality platí 
IAF MD 5. 
 

certifikace na více místech 
Pro provádění auditů více pracovišť formou vzorkování při certifikaci systémů 
managementu kvality platí IAF MD 1 a IAF MD 5 (zejm. kap. 9). 
 
 

další dokumenty / požadavky 
MP SJ-PK Uvedený metodický pokyn stanovuje zásady SJ-PK k zajištění kvality 
uplatněním platných systémových norem, určuje rozsah požadovaných informací a 
dokladů i minimální úroveň technických kvalifikačních požadavků uchazeče 
o zakázku na dodávky, služby nebo stavební práce ve specifikovaných oblastech (viz 
čl. 3 části I. Zásady a části II/1, II/2 a II/4 MP SJ-PK). 
 

Další informace včetně elektronické verze metodického pokynu jsou na adrese: 
http://www.pjpk.cz/. 
 

multilaterální dohody 

Vzhledem k tomu, že posuzování a certifikace schopnosti provádět činnosti 
v souladu s požadavky MP SJ-PK je poskytováno jako integrální součást posuzování 
a certifikace dle ČSN EN ISO 9001, je tato certifikace pokryta multilaterální dohodou 
IAF. Certifikační orgán může požádat o uzavření sublicenční smlouvy. Na základě 
podepsané sublicenční smlouvy je umožněno certifikačnímu orgánu na certifikátech 
systémů managementu kvality používat kombinovanou značku IAF MLA a ČIA. 

http://www.pjpk.cz/
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xiv. TUH 

Trvale udržitelné hospodaření v lesích (TUH) 

 

Národním řídícím orgánem Českého systému certifikace lesů je PEFC Česká 
republika vlastník certifikačního schématu. Specifikace systému certifikace 
hospodaření v lesích je v dokumentu CFCS 1001:2011 Český systém certifikace lesů 
– popis a dalších dokumentech PEFC Česká republika, na které se tento dokument 
odkazuje. 
 
 

normy určené k posuzování shody (certifikační normy) 
CFCS 1003:2011 Kritéria a indikátory trvale udržitelného hospodaření v lesích 
CFCS 1002:2011 Pravidla pro certifikaci hospodaření v lesích čl. 6 Minimální 
požadavky na systém řízení  
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
V příloze OA se nespecifikuje podle kódů uvedených v Příloze 5 tohoto MPA. 
Činnosti, pro které se akreditace uděluje, vyplývají ze systému certifikace. 
 

doba auditu  
Požadavky na dobu trvání auditu nejsou specificky stanoveny. 
 

certifikace na více místech 
IAF MD 1 v kombinaci s CFCS 1004:2011. 
 
stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
CFCS 1004:2011 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních 
orgánů provádějících certifikaci lesů. 
 
další dokumenty / požadavky 
CFCS 1001: 2011 Český systém certifikace lesů – popis 
CFCS 1004:2011 Požadavky na provádění auditů a na akreditaci certifikačních 
orgánů provádějících certifikaci lesů. 
 
 

Další informace na: 
http://www.pefc.cz 

 

http://www.pefc.cz/
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xv. EMAS 

Akreditace pro činnost environmentálního ověřovatele systému 
Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) 

 
akreditace je prováděna podle  
ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány 
poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu 
ve spojení s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 ze dne 25. 
listopadu 2009 o dobrovolné účasti organizací v systému Společenství pro 
environmentální řízení podniků a audit (EMAS) a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 
761/2001, rozhodnutí Komise 2001/681/ES a 2006/193/ES, resp. s nařízením 
Komise (EU) 2017/1505 ze dne 28. srpna 2017, kterým se mění přílohy I, II a III 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti 
organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS) - dále v textu jen nařízení. 
Aplikovány jsou všechny relevantní články v plném rozsahu nařízení, včetně 
udržování nebo odnětí akreditace / licence (např. čl. 29 nařízení 1221/2009).  
 
činnost posuzování shody environmentálních ověřovatelů 
Environmentální ověřovatelé posuzují, zda environmentální přezkum, 
environmentální politika, systém řízení a postupy auditu a jejich provádění jsou 
v případě dané organizace v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1221/2009.  
 
rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje dle oborů činnosti (viz PŘÍLOHA 
5) s odkazy na klasifikaci ekonomických činností stanovenou v nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č.1893/2006 ze dne 20. prosince 2007, kterým se zavádí 
statistická klasifikace ekonomických činností NACE Revize 2 (kódy CZ-NACE). 
Rozsah může být v závislosti na prokázané odborné způsobilosti zúžen na část 
oboru, která je vyjádřena pomocí klasifikace CZ NACE. 
 
doba auditu  
Environmentální ověřovatel vlastním postupem stanoví dobu potřebnou pro vykonání 
všech činností potřebných k posouzení, zda ověřovaná organizace plní požadavky 
Nařízení. Při stanovení doby trvání ověřování a schvalování se přihlédne ke 
skutečnosti, zda má organizace zavedený systém environmentálního řízení podle 
normy EN ISO 14001. Při ověřování a schvalování v malých organizacích vezme 
ověřovatel v úvahu článek č. 26 nařízení, týkající se ověřování a schvalování 
v malých organizacích. 
Četnost ověřování je upravena v článcích č. 7 a č. 19 nařízení a dále v rozhodnutích 
Komise 2013/131/EU a 2017/2285 /EU, vždy v čl. 2.4.2 odst. 5. 
 
použití vzorkování pro ověření organizace působící na více místech 
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 6. prosince 2017 o změně příručky pro 
uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v 
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systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS), zejm. čl. 
2.4 
 
stanovení požadavků na kompetence pracovníků ověřovatele 
Základní způsobilost pracovníků vychází ze znalosti systému environmentálního 
řízení podle normy EN ISO 14001:2015. Specifické požadavky na environmentální 
ověřovatele jsou stanoveny v článku č. 20 nařízení. Pro jednotlivé oblasti ověřování 
jsou formou rozhodnutí Komise (EU) vydávány sektorové referenční dokumenty 
(SRD) a příklady nejlepší praxe environmentálního managementu (BEMP). 
 
vzájemné uznávání výsledků ověřování 
Environmentální ověřovatelé mohou při splnění příslušných podmínek nařízení 
(články č. 22, č. 24 a č. 27) provádět ověřování i v dalších zemích. Výsledky 
takového ověření jsou členskými zeměmi EU vzájemně uznávány.  
 
další dokumenty / požadavky 
Rozhodnutí Komise ze dne 4. března 2013, kterým se vytváří příručka pro uživatele, 
která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v systému 
Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS) (2013/131/EU). 
 
Rozhodnutí Komise (EU) 2017/2285 ze dne 6. prosince 2017 o změně příručky pro 
uživatele, která stanoví kroky nutné k účasti v systému EMAS podle nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti organizací v 
systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit (EMAS). 
 
Rozhodnutí Komise ze dne 7. prosince 2011 o příručce pro společnou registraci 
organizací z EU, registraci organizací ze třetích zemí a globální registraci podle 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1221/2009 o dobrovolné účasti 
organizací v systému Společenství pro environmentální řízení podniků a audit 
(EMAS) (2011/832/EU). 
 
Další informace o systému EMAS lze získat na stránkách Evropské komise 
http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm a na stránkách České 
informační agentury životního prostředí http://www.cenia.cz. 
 
dohled nad činností environmentálních ověřovatelů 
ČIA provádí dohled nad činností environmentálních ověřovatelů při ověřování 
prováděném v České republice. ČIA provádí dohled nad činností environmentálních 
ověřovatelů akreditovaných ČIA, ale i nad činností ověřovatelů akreditovaných nebo 
licencovaných v jiném členském státě EU. Dohled probíhá podle článků č. 23 a 24 
nařízení a podle rozhodnutí Komise (EU) 2016/1621 ze dne 7. září 2016, kterým se 
přijímají pokyny pro oznamování akreditačním a licenčním orgánům ze strany 
environmentálních ověřovatelů působících v jiném členském státě, než ve kterém jim 
byla udělena akreditace nebo licence podle nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1221/2009. Pro účely dohledu oznámí environmentální ověřovatel ČIA 
alespoň čtyři týdny před každým ověřováním i dobu a místo ověřování. V případě 
ověřovatelů akreditovaných nebo licencovaných v jiném členském státě EU, oznámí 
ověřovatel ČIA také podrobné údaje o své akreditaci nebo licenci.   

http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm
http://www.cenia.cz/
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xvi. CSR 

Akreditace pro účely certifikace Systému managementu společenské 
odpovědnosti organizací (CSR) 
 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 
ČSN 01 0391:2013 Systém managementu společenské odpovědnosti organizací – 
Požadavky. 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
V příloze OA se nespecifikuje podle kódů uvedených v Příloze 5 tohoto MPA. 
 

doba auditu  
Požadavky na dobu trvání auditu nejsou specificky stanoveny. Je doporučeno dobu 
trvání auditu stanovit se zohledněním faktorů uvedených v dokumentu IAF MD 5 a 
IAF MD 22. 
 

certifikace na více místech 
Pravidla pro provádění auditů více pracovišť jsou uvedena v IAF MD 1 a doporučuje 
se využít IAF MD 5 (zejm. kap. 9). 
 

stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
Kromě požadavků normy platí požadavky relevantní pro QMS, EMS a OHSMS. 
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xvii. QMS – EoW 

Akreditace certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu 
pro účely ověřování shody systému řízení kvality podle nařízení, kterými 
se stanoví kritéria vymezující, kdy jednotlivé druhotné suroviny 
přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2008/98/ES (EoW) 
 
 

norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 
ČSN EN ISO 9001:2016 (ČSN EN ISO 9001: 2009)5 Systémy managementu kvality 
– Požadavky ve spojení s relevantními články příslušného nařízení (pro případ 
nařízení Rady (EU) č. 333/2011, kterým se stanoví kritéria vymezující, kdy určité typy 
kovového šrotu přestávají být odpadem ve smyslu směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES, jsou to články 3 a 6 pro ocelový šrot nebo články 4 a 6 pro 
hliníkový šrot). 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje dle oborů činnosti, viz PŘÍLOHA 
5, a to pro obory odpovídající NACE kódům obvykle uvedeným v daném nařízení. 
(Pro nařízení Rady (EU) č. 333/2011 jsou to CZ-NACE 24 (obor 17) a 38.3 (obor 
24)). 
 

doba auditu  
Pro stanovení doby trvání auditu při certifikaci systémů managementu kvality včetně 
ověřovány shody s kritérii podle těchto nařízení platí IAF MD 5. 
 

certifikace na více místech 
Pro provádění auditů více pracovišť formou vzorkování při certifikaci systémů 
managementu kvality včetně ověřování shody s kritérii podle těchto nařízení platí IAF 
MD 1. 
 
další dokumenty / požadavky 
Mohou být uvedeny v jednotlivých nařízeních.  
 
multilaterální dohody 
Vzhledem k tomu, že posuzování a certifikace schopnosti provádět činnosti 
v souladu s požadavky nařízení Rady (EU) č. 333/2011, je poskytováno jako 
integrální součást posuzování a certifikace dle ČSN EN ISO 9001, je tato certifikace 
pokryta multilaterální dohodou IAF. Certifikační orgán může požádat o uzavření 
sublicenční smlouvy. Na základě podepsané sublicenční smlouvy je umožněno 
certifikačnímu orgánu na certifikátech systémů managementu kvality používat 
kombinovanou značku IAF MLA a ČIA. 
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xviii. BCMS 

Akreditace pro účely certifikace systémů managementu kontinuity 
činností organizace (BCMS) 

 
norma určená k posuzování shody (certifikační norma) 
ČSN EN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity 
podnikání – Požadavky. 
 

rozsah akreditace / klasifikace činností 
Rozsah akreditace certifikačních orgánů se uděluje dle oborů činnosti, viz PŘÍLOHA 
5. Rozsah může být v závislosti na prokázané odborné způsobilosti zúžen na část 
oboru, která je vyjádřena pomocí klasifikace CZ-NACE. 
 

doba auditu  
Požadavky na dobu trvání auditu nejsou specificky stanoveny. Je doporučeno dobu 
trvání auditu stanovit se zohledněním faktorů uvedených v dokumentu IAF MD 5. 
 

certifikace na více místech 
Pravidla pro provádění auditů více pracovišť jsou uvedena v IAF MD 1 a doporučuje 
se využít IAF MD 5 (zejm. kap. 9) s přihlédnutím ke specifikům certifikovaného 
systému. 
 
stanovení požadavků na kompetence pracovníků 
ČSN P ISO/IEC TS 17021-6:2018 - Posuzování shody - Požadavky na orgány 
poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu - Část 6: Požadavky na 
odbornou způsobilost pro auditování a certifikaci systémů managementu kontinuity 
činností organizace. 
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PŘÍLOHA 5 Obory akreditace 

Tento seznam oborů akreditace odpovídá Informativnímu dokumentu IAF ID 1:2014 - 
Rozsah akreditace pro QMS a EMS. Obory akreditace jsou navázány na klasifikaci 
ekonomických činností (NACE Revize 2), zavedené nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1893/2006. V České republice byla klasifikace 
ekonomických činností (CZ-NACE) zavedena sdělením Českého statistického úřadu 
ze dne 18. září 2007, zveřejněném pod č. 244/2007 ve Sbírce zákonů. 
 
Číslo Název Kód CZ-NACE 

1 Zemědělství, myslivost, lesnictví, rybolov a chov ryb 01, 02, 03 
2 Těžba nerostných surovin 05, 06, 07, 08, 09 
3 Výroba potravinářských výrobků a nápojů, tabákových 

výrobků 
10, 11, 12 

4 Výroba textilií, textilních a oděvních výrobků  13, 14 
5 Výroba usní a výrobků z usní 15 
6 Zpracování dřeva, výroba dřevařských výrobků kromě 

nábytku  
16 

7 Výroba vlákniny, papíru a výrobků z papíru 17 
8 Vydavatelství 58.1, 59.2 
9 Tisk a činnosti související s tiskem, rozmnožování nahraných 

nosičů 
18 

10 Výroba koksu, rafinérské zpracování ropy 19 
11 Výroba jaderných paliv, radioaktivních prvků a sloučenin 24.46 
12 Výroba chemických látek, přípravků a chemických vláken  20 
13 Výroba léčiv, chemických látek, rostlinných přípravků  

a dalších prostředků pro zdravotnické účely 
21 

14 Výroba pryžových a plastových výrobků 22 
15 Výroba ostatních nekovových minerálních výrobků 23 vyjma 23.5, 

23.6 
16 Výroba cementu, vápna a sádry, betonových, sádrových, 

vápenných a cementových výrobků 
23.5, 23.6 

17 Výroba základních kovů, hutních a kovodělných výrobků 24 vyjma 24.46, 
25 vyjma 25.4, 
33.11 

18 Výroba a opravy strojů a zařízení jinde neuvedených 25.4, 28, 30.4, 
33.12, 33.2 

19 Výroba elektrických a optických přístrojů a zařízení 26, 27, 33.13, 
33.14, 95.1 

20 Stavba a opravy lodí  30.1, 33.15 
21 Výroba a opravy letadel a kosmických lodí 30.3, 33.16 
22 Výroba motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků 

a zařízení 
29, 30.2, 30.9, 
33.17 

23 Výroba nábytku, zpracovatelský průmysl jinde neuvedený 31, 32, 33.19 
24 Recyklace druhotných surovin 38.3 
25 Výroba a rozvod elektřiny 35.1 
26 Výroba a rozvod plynných paliv prostřednictvím sítí 35.2 
27 Shromažďování, úprava a rozvod vody, výroba a rozvod tepelné 

energie 
35.3, 36 

28 Stavebnictví 41, 42, 43 
29 Obchod; opravy motorových vozidel a výrobků pro osobní 

spotřebu a převážně pro domácnost 
45, 46, 47, 95.2 

30 Ubytování a stravování 55, 56 
31 Doprava, skladování a spoje 49, 50, 51, 52, 53, 
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61 
32 Finanční zprostředkování, činnosti v oblasti nemovitostí  

a pronájmu 
64, 65, 66, 68, 77  

33 Činnosti v oblasti výpočetní techniky 58.2, 62, 63.1 
34 Výzkum a vývoj, architektonické a inženýrské činnosti 

a související technické poradenství  
71, 72, 74 vyjma 
74.2 a 74.3 

35 Ostatní podnikatelské činnosti 69, 70, 73, 74.2, 
74.3, 78, 80, 81, 
82 

36 Veřejná správa a obrana, povinné sociální zabezpečení 84 
37 Vzdělávání  85 
38 Zdravotní a sociální péče, veterinární činnosti 75, 86, 87, 88 
39 Ostatní veřejné, sociální a osobní služby 37, 38.1, 38.2, 39, 

59.1, 60, 63.9, 79, 
90, 91, 92, 93, 94, 
96 

 

 


