
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN 

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI 
obecně prospěšná společnost 

„Accredo - Dávám důvěru" 

V Praze dne 28.03.2014 
Čj: 2430/14/ČIA/DS 

Certifikační orgány certifikující osoby 

Věc: Zavedení ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 

Vážená paní / Vážený pane, 

dovolte mi, abych Vás informovala o změnách souvisejících s vydáním nové verze 
technické normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013, která nahrazuje ČSN EN ISO/IEC 
17024:2003, dosud používanou pro akreditaci certifikačních orgánů provádějících 
certifikaci osob. V souvislosti s touto změnou a v návaznosti na rozhodnutí mezinárodních 
organizací připravil Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) přechod na akreditaci podle 
normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013, neboť na úrovni IAF i EA к datu 1.7.2015 
přestávají platit osvědčení vydaná podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2003. 

Proto ČIA oznamuje, že od 1.4.2014 přijímá žádosti o akreditaci certifikačních orgánů 
certifikujících osoby podle normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. Posouzení podle této 
normy bude vždy probíhat na základě žádosti subjektu. Doporučujeme využít přednostně 
prvotní akreditace nebo opakované akreditace, která je realizována formou prodloužení 
platnosti udělené akreditace, případně pravidelné dozorové návštěvy (PDN), tak aby 
nedocházelo ke zbytečnému navyšování času za posuzování. Pokud bude mít certifikační 
orgán certifikující osoby zájem o posouzení v jiném termínu, může požádat o vydání 
osvědčení a posouzení v rámci řízení vedeného formou změny na žádost subjektu (ZZS). 

Po datu 1.1.2015 nebude možné žádat o udělení nebo prodloužení platnosti udělené 
akreditace podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2003. Doporučujeme však, aby žádosti o 
akreditaci nebo prodloužení platnosti udělené akreditace byly od dubna 2014 koncipovány 
pokud možno již dle nové verze normy, neboť tím budou eliminovány dodatečné náklady 
související s přeposouzením, které musí být ukončeno do konce přechodného období. 
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Časová náročnost posuzování v rámci (PDN+ZZS) bude navýšena o cca 6 - 12 hodin 
v závislosti na velikosti subjektu a rozsahu akreditace. Pokud bude přeposouzení 
realizováno formou samostatného ZZS, pak je časová náročnost odhadována na 18 - 30 
hodin. V rámci akreditací nebo opakovaných akreditací nebude z důvodu přeposouzení na 
ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 časová náročnost navyšována. 

Pokud certifikační orgán bude žádat o rozsah, který obsahuje certifikační schéma, které 
není založeno na technických normách nebo normativních dokumentech, bude potřeba 
ještě před podání žádosti dokumentovat soulad s dokumentem EA-1/22 A-AB: 2006 
Politika EA týkající se schémat posuzování shody (sektorových schémat. Postup a 
základní pravidla pro přezkoumávání certifikačních schémat z pohledu EA-1/22 a jejich 
možného následného zařazení do rozsahu akreditace certifikačních orgánů je upraven 
v dokumentu MPA 70-01-14. Oba výše uvedené dokumenty budou v krátké době 
dostupné na internetových stránkách ČI A (www.cai.cz). 

Výklad к aplikaci požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 v současnosti není 
dostupný a ani není připravován. MPA 60-01-04 včetně změnového listu platí pouze jako 
výklad к ČSN EN ISO/IEC 17024:2003, proto nebudou tyto metodické pokyny při 
posuzování podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 zohledňovány. 

S pozdravem 

Ing. Eva Černá, Ph.D. 
ředitelka odboru certifikačních a inspekčních orgánů 
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