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NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN 

Praha, dne 08.01.2015 
Čj.: 239/15/ČIA/DS 

Certifikační orgány certifikující osoby 

Věc: Termín pro posouzení plnění požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 

Vážená paní / Vážený pane, 

dovolte mi, abych Vám v návaznosti na dopis čj: 2430/14/ČIA/DS ze dne 28.3.2014 připomněla, že 
podle resoluce Valné hromady IAF z roku 2012 к termínu 1.7.2015 končí tříleté přechodné období pro 
zavedení normy ISO/IEC 17024:2012, která byla do soustavy českých technických norem zavedena 
jako ČSN EN ISO/IEC 17024:2013. V praxi to znamená, že osvědčení o akreditaci vydaná podle 
ČSN EN ISO/IEC 17024:2003 nebudou od tohoto data uznávána. 

Posouzení plnění požadavků ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 provádí ČIA vždy jen na základě žádosti 
subjektu. 

Pro informaci mi dovolte upozornit na to, že 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. Překlad dokumentu EA-1/22 A-AB: 
2006 Politika EA týkající se schémat posuzování shody (sektorových schémat) a dokument MPA 70-01-
14 jsou dostupné na internetových stránkách ČIA (www.cai.cz). 

Seznam přezkoumaných certifikačních schémat a schémat založených na normativních dokumentech 
(normách nebo z legislativy odvozených dokumentů) je publikován na internetových stránkách ČIA1. 
Tento seznam je průběžně aktualizován. 

ČIA bude přijímat žádosti o udělení akreditace/prodloužení platnosti akreditace nebo vydání osvědčení 
podle ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 pouze v rozsahu schémat zveřejněných v tomto seznamu. 

Pokud Vám není postup přechodu na ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 jasný, obraťte se na garanta za 
oblast certifikačních orgánů certifikujících osoby, Mgr. Dušana Váchu, email: vachad@cai.cz. 

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

1 http://www.cai.cz/akreditace/certifikacni-organv/cop/lists.aspx 
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