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1 ÚČEL 

Účelem MPA je stanovit základní pravidla pro přezkoumání certifikačních schémat 

a nestandardních inspekčních metod z pohledu jejich možného následného zařazení do 

rozsahu akreditace akreditovaných inspekčních a certifikačních orgánů. Uvedené 

podmínky a požadavky vychází z dokumentu EA 1/22 postup a kritéria pro posuzování 

schémat posuzování shody členskými akreditačními orgány EA a příslušné normy.
1
 

 

Tento MPA nezavádí nové požadavky, ale pouze upřesňuje požadavky uvedené 

v dokumentu EA 1/22. 
 

Přijmutí daného schématu posuzování shody členy EA nepředstavuje odborný úsudek 

o technické vhodnosti, tržní hodnotě nebo užitečnosti odborných požadavků schématu 

posuzování shody. Zodpovědnost za technickou vhodnost a přijetí schématu posuzování 

shody trhem spočívá výhradně na vlastníkovi schématu 
 

Politikou ČIA je akreditace takových schémat, po kterých bude na trhu zájem a která 

budou široce uznávána všemi zainteresovanými stranami (tj. uživateli těchto pracovníků 

a/nebo veřejnou správou, certifikovanými pracovníky, certifikačními/inspekčními 

orgány) a budou v souladu s národní legislativou. 
 

2 DEFINICE 

Názvosloví používané v tomto dokumentu vychází z definic uvedených v EA 1/22 

v čl. 2.1-2.7 a dále: 
 

inspekční schéma (program) - inspekční systém, na který se vztahují stejné specifické 

požadavky, specifická pravidla a postupy (definice převzata z ČSN EN ISO/IEC 

17020:2012, čl. 3.7), 
 

nestandardní inspekční metoda - nebyla zveřejněna například v mezinárodních, 

regionálních nebo národních normách nebo respektovanými technickými organizacemi 

nebo v rámci spolupráce několika inspekčních orgánů nebo v odpovídající vědecké 

publikaci nebo ve vědeckých časopisech. (definice převzata z ČSN EN ISO/IEC 

17020:2012, čl. 7.1.4), 
 

certifikační schéma pro certifikaci osob - požadavky na odbornou způsobilost a jiné 

požadavky týkající se specifických pracovních nebo dovednostních kategorií osob 

(definice převzata z ČSN EN ISO/IEC 17024:2013, čl. 3.2), 
 

certifikační schéma pro certifikaci produktů, procesů a služeb - systém certifikace 

vztahující se ke specifikovaným produktům, pro které platí stejné specifikované 

požadavky, specifická pravidla a postupy (definice převzata z ČSN EN ISO/IEC 

17065:2013, čl. 3.9). 
 

                                                 
1
 ČSN EN ISO/IEC 17020:2012 nebo ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 nebo ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 
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3 APLIKACE DOKUMENTU EA 1/22 V AKREDITAČNÍM SYSTÉMU ČIA 

Certifikační schémata/inspekční metody musí plnit základní požadavky uvedené 

v dokumentu EA 1/22 a příslušné normě.
2
 

 

V případě, že je certifikační schéma/inspekční metoda založena na požadavcích norem, 

legislativních předpisů, evropských směrnic pak ČIA provede přezkoumání takového 

dokumentu, zda v něm uvedené požadavky vyhovují příslušné normě.
3
 

Certifikační schémata a inspekční metody založené na jinde uvedených požadavcích 

mohou být vlastněny organizací, sdružením, certifikačním orgánem, státním orgánem, …. 

(právně identifikovatelným subjektem). Vlastník nebo jím pověřená osoba musí u těchto 

certifikačních schémat/nestandardních inspekčních metod doložit ještě před podáním 

žádosti o udělení osvědčení o akreditaci všechny nezbytné podklady, které prokáží plnění 

požadavků uvedených v dokumentu EA 1/22 a příslušné normy.
4
 ČIA tyto podklady 

přezkoumá na základě smlouvy uzavřené s žadatelem. Skutečně vynaložené náklady 

budou účtovány na základě smlouvy. 

Vlastní přezkoumání podkladů u certifikačních schémat/nestandardních inspekčních 

metod bude provedeno mimo základní akreditační proces.  
 

Certifikační schémata/nestandardní inspekční metody přezkoumané ČIA a splňující 

požadavky EA 1/22 a příslušné normy jsou zveřejňovány na www.cai.cz. 
 

Bez předchozího přezkoumání certifikačního schématu/nestandardní inspekční metody 

nebude žádost o akreditaci zaregistrována.  
 

Pokud již v minulosti přezkoumal certifikační schéma/nestandardní metodu jiný 

akreditační orgán v souladu s požadavky dokumentu EA 1/22, nebude ČIA takové 

přezkoumání provádět a využije zjištění tohoto akreditačního orgánu (žadatel uvede 

v žádosti). 

Následující požadavky se týkají certifikačních schémat/nestandardních inspekčních 

metod, které nevychází z požadavků norem, směrnic nebo jiných obecně uznávaných 

dokumentů. Splnění těchto požadavků, které jsou v souladu s EA 1/22, je podmínkou 

jejich akreditace. Pro tvorbu certifikačního schématu/nestandardní inspekční metody je 

možno využít normy ČSN EN ISO/IEC 17007 a/nebo ČSN EN ISO/IEC 17067. 
 

3.1 Podklady pro přezkoumání certifikačních schémat/nestandardních inspekčních 

metod  

V následujících bodech a kapitolách jsou specifikovány požadavky na podklady týkající 

se certifikačních schémat a nestandardních inspekčních metod, které musí žadatel 

o přezkoumání certifikačního schématu/inspekční metody předložit akreditačnímu 

orgánu: 

 doklady, že je vlastníkem certifikačního schématu/nestandardní inspekční metody 

nebo osobou pověřenou spravovat certifikační schéma/nestandardní inspekční 

metodu.
5
 

                                                 
2
 viz. pozn.1 

3
 viz. pozn.1 

4
 viz. pozn.1 

5
 Zdokumentování postupu vývoje certifikačního schématu/nestandardní inspekční metody nebo způsobu nabytí 

vlastnictví. 

http://www.cai.cz/
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3.1.1 Oblast certifikace osob, certifikace produktů a systémů managementu 

 certifikační schéma, 
 

Výčet prvků, které musí obsahovat vlastní certifikační schéma pro certifikaci osob, je 

uveden v normě ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 (čl. 8.2, 8.3, 8.4). 

Požadavky na certifikační schéma pro certifikaci produktů, procesů a služeb jsou 

uvedeny v ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 (kap. 7). 

Certifikační schéma nesmí být v rozporu s požadavky příslušné normy určené 

k akreditaci, politikami a výkladovými dokumenty EA a IAF. 
 

 doklady, prokazující účast odborníků při vývoji certifikačního schématu, 

 doklady, prokazující zapojení zainteresovaných stran na tvorbě certifikačního 

schématu, 

 doklady, prokazující souhlas významných zainteresovaných stran s užíváním 

certifikačního schématu6 (akceptace certifikačního schématu a jeho výstupů), 

 doložení „otevřenosti“ certifikačního schématu (podmínek) – veřejně dostupné 

doklady, prokazující souhlas s užíváním certifikačního schématu v zahraničí 

(bude-li certifikační schéma využíváno i mimo území ČR). 
 

3.1.2 Oblast inspekcí 

 nestandardní inspekční metodu, která by měla zahrnovat i terminologii, 

specifikace pro posouzení shody, požadavky na kvalifikaci pracovníků, … 
 

Požadavky na nestandardní inspekční metodu jsou uvedeny v ČSN EN ISO/IEC 

17020:2012 (čl. 7.1.3).  

Nestandardní metoda nesmí být v rozporu s požadavky příslušné normy určené 

k akreditaci, politikami a výkladovými dokumenty EA a ILAC.  
 

 doklady, prokazujícími projednání nestandardní inspekční metody z pohledu 

její vhodnosti (akceptace metody) s významnými zainteresovanými stranami, 

 doklady, prokazujícími souhlas s užíváním nestandardní inspekční metody 

v zahraničí (bude-li využívána i mimo území ČR). 
 

4 PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Tento MPA nabývá účinnosti dnem 1.7.2015.  

K tomuto dni se ruší MPA 70-01-14 z 1.4.2014. 

Ing. Jiří R ů ž i č k a, MBA 
ředitel 

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 

                                                 
6
 V tomto bodu se za zainteresované strany považují např. ostatní certifikační orgány, certifikované osoby 

a jejich zaměstnavatele / uživatele, dotčené orgány státní správy. 
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5 PŘÍLOHA – ZÁKLADNÍ SCHÉMA PROCESU  

Základní princip přezkoumání podkladů k certifikačnímu schématu/nestandardního 

inspekčního postupu je uveden v následujícím diagramu 
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