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Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi, abych Vás informoval o aplikaci mandatorního dokumentu IAF MD 1:2018, jehož 
český překlad je nyní zveřejněn na webových stránkách ČIA v sekci „Dokumenty EA, ILAC, 
IAF a FALB" http://www.cai.cz/dokumenty.aspx 

• IAF MD 1:2018 - Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému managementu 
provozovaného organizací s více pracovišti. 

Dokument upřesňuje postupy certifikace v případech, kdy je vzorkování pracovišť vhodné, a 
také specifikuje případy, kdy je vzorkování nevhodné. Dokument je aplikovatelný již od data 
vydání, tzn. od 29. 1. 2018. Současně pozbývají platnosti předchozí verze dokumentu IAF MD 
1:2007 a IAF MD 19:2016 Závazný dokument IAF pro audit a certifikaci systému 
managementu organizace s více pracovišti. 

Z úvodu dokumentu vyplývá pro certifikační orgány doporučení implementovat přístup ke 
vzorkování pracovišť. Je-li vzorkování využíváno, pak musí být prováděno podle tohoto 
dokumentu. V případě konfliktu požadavků, např. na výpočet doby trvání auditu podle IAF 
MD 5, mají přednost požadavky podle IAF MD 1. 

Z informací uvedených v úvodu dokumentu dále plyne doporučení pro certifikační orgány, aby 
v souladu s čl. 6.2 ISO/IEC 17021-1:2015 bezodkladně a bez komerční výhody přijaly strategii 
implementace požadavků tohoto dokumentu. ČIA aplikoval požadavky dokumentu od data 
jeho účinnosti a zohledňuje je při posuzování. Zjištění formulovaná na základě příslušných 
normativních požadavků tohoto dokumentu budou podle MPA 00-06-12 klasifikována 
nejpozději od 1. 9. 2018, nicméně pokud certifikační orgán již požadavky dokumentu 
implementoval do svého systému řízení, jsou zjištění formulována již před tímto datem. 

Vzhledem к nutnosti revidovat stávající přístup certifikačních orgánů к postupům vzorkování, 
certifikační orgán prokazuje schopnost aplikovat požadavky dokumentu akreditačnímu orgánu 
individuálně během posuzování, jakmile je to vhodné (při pravidelné nebo mimořádné 
návštěvě). 

S pozdravem 

Mgr. Dušan Vácha \j 
ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgánů 
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