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Vážená paní, vážený pane, 
 

dovolte mi, abych aktualizoval informace, týkající se zavedení specifikace CEN/TS 
15675:2007 do akreditačního systému České republiky. Jak víte z dopisu č.j.: 788/09/ČIAO, 
rozeslaného dne 15.4.2009, zavedení specifikace CEN/TS 15675:2007 se týká zkušebních 
laboratoří provádějících měření emisí .  

Připomínám, že tato technická specifikace, zavedená do systému českých technických 
norem jako ČSN P CEN/TS 15675:2009 Kvalita ovzduší - M ěření emisí ze stacionárních 
zdroj ů - Použití EN ISO/IEC 17025:2005 pro periodická m ěření emisí, upřesňuje technické 
požadavky normy EN ISO/IEC 17025:2005 pro oblast měření emisí. 

Vzhledem k četným požadavkům akreditovaných laboratoří a úspěšnému urychlení  
přípravných prací si Vám dovoluji oznámit, že ČIA zahájí posuzování podle ČSN EN ISO/IEC 
17025:2005 společně s ČSN P CEN/TS 15675:2009 již od 1. července 2009 a to pouze u těch 
laboratoří, které o tento typ posuzování požádají.  

Nadále platí, že od 1. listopadu 2009  je toto posuzování realizováno již jako jediná možná 
varianta platná pro laboratoře pro měření emisí. 

Posuzování u již akreditovaných zkušebních laboratoří proběhne formou mimořádné 
dozorové akce, která může být spojena s pravidelnou dozorovou návštěvou nebo při opakované 
akreditaci.  

Posuzování proběhne ve dvou etapách. V první části posuzovatelé posoudí dokumentaci 
laboratoře doplněnou o požadavky ČSN P CEN/TS 15675:2009, v druhé části bude na místě 
realizováno posouzení implementace nových požadavků do činnosti laboratoře. Časová náročnost 
posuzování nových požadavků v prostorách laboratoře byla Technickou komisí pro měření emisí 
stanovena na čtyři hodiny. 

K zavedení ČSN P CEN/TS 15675:2009 do akreditačního systému pořádá ČIA odborný 
seminář. Tento seminář se koná dne 25.června 2009 ve Smetanově sálu Autoklubu ČR, 
Opletalova 29, Praha 1.  

Uvedené  informace a pozvánku na seminář ČIA současně zveřejňuje na internetové 
adrese www.cai.cz.  

 
S pozdravem 

 
 
 
 
                                                                                                           Ing. Milan Badal 

                  náměstek ředitele  
 


