
ČESKÝ INSTITUT 
PRO AKREDITACI, O.P.S. 

Praha, dne 31.1. 2019 
Č.j.: 001040/19/ČIA/DS 

Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi, abych Vás informoval o vývoji v aplikaci certifikačních schémat pro certifikaci produktů a změnách 
v dosavadním pojetí, к němuž dochází v návaznosti na revizi některých norem řady ISO/IEC 17000 a závěry 
Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (dále jen „EA") vzešlé z provádění vzájemného 
hodnocení (evaluace) v roce 2018. 

EA upřesnila, že označení certifikačních schémat na příloze osvědčení o akreditaci musí být uváděn tak, aby 
zahrnoval celek, který naplňuje všechny požadavky vymezené článkem 3.9 ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. 

Změna označení certifikačního schématu v příloze osvědčení o akreditaci se týká zejména schémat 
založených na normě ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 Posuzování shody - Základní principy certifikace produktu 
a směrnice pro certifikační schémata. Tato norma totiž neobsahuje certifikační schémata splňující všechny 
požadavky pro certifikační schémata, ale popisuje typy schémat, jak je zřejmé z originálního znění této normy, 
základní principy certifikace produktů a poskytuje pokyny pro certifikační schémata. 

Odkaz na příslušné certifikační schéma identifikací typu schématu podle 5.3 z ČSN EN ISO/IEC 17067:2014 
v příloze osvědčení o akreditaci je podle aktuálního výkladu EA nedostatečné. Certifikační orgány certifikující 
produkty, jako vlastníci certifikačního schématu, musí certifikační schéma specifikovat. К tomu se vlastníkům 
certifikačních schémat doporučuje využít jednotlivá ustanovení z ČSN EN ISO/IEC 17067:2014. 

Certifikačním orgánům je dále doporučeno před podáním žádosti o udělení, prodloužení platnosti nebo 
rozšíření rozsahu akreditace certifikační schéma validovat; informace kvalidaci schématu jsou obsaženy v 
příloze 2 dokumentu EA-01/22 A:2016 - Postup a kritéria pro hodnocení schémat posuzování shody 
akreditačními orgány - členy EA1. Záznam o validaci certifikačního schématu je, v zájmu rychlosti řízení, 
doporučeno přikládat к žádosti už při jejím podání. 

Pro vyplnění Přílohy 3 žádosti (požadovaný rozsah akreditace) lze i nadále využívat Návod na zpracování 
přílohy č. 32, který je v aktuálním znění současně připojen к tomuto dopisu. Posouzení souladu názvu 
certifikačních schémat a jejich obsahových náležitostí bude provedeno v rámci pravidelných dozorových 

1 Dostupný na webových stránkách ČIA v sekci Dokumenty ke stažení: http://www.cia.cz/media/75897/01 08-P043-EA-
01 22-A 2016.pdf 

2 Dostupný v aktuálním znění na webových stránkách ČIA v sekci Dokumenty ke stažení - Dokumenty pro certifikační orgány 
certifikující produkty: http://www.cia.cz/media/81913/ll 01-P507 V-Navod-na-vyplneni-prilohv-3.pdf 
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návštěv. Úprava osvědčení o akreditaci tak, aby příloha osvědčení obsahovala název certifikačního schématu 
odpovídající aktuálnímu výkladu EA, bude provedena na základě žádosti subjektu o zaznamenání" ' změn 
do spisu a vydání nového osvědčení3, případně na základě dodatku к uzavřené veřejnoprávní smlouvě o 
akreditaci, do 1. 2. 2021 na náklady akreditačního orgánu. 

Děkuji Vám za pochopení. 

Mgr. Dušan Vácha 
ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgánů 

Příloha: Návod na zpracování přílohy č. 3 

3 Vzor žádosti je dostupný na webových stránkách ČiA: http://www.cia.cz/media/80371/ll 01-P503-
°/oC5°/oBDadost S°/oC5°/o98.doc 
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