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Akreditované certifikační orgány certifikující systémy managementu 

Vážená paní, pane, 

dovolte mi, abych Vás informovala o některých novinkách z oblasti certifikace systémů 
managementu a s tím souvisejícími postupy Českého institutu pro akreditaci. 

1. V červnu 2015 byla publikována nová norma ISO/IEC 17021-1:2015, která nahrazuje 
ISO/IEC 17021:2011. Podle resoluce IAF (2014-12) je stanoveno dvouleté přechodné 
období, tj. do konce tohoto přechodného období (8.6.2017) musí všechny certifikační 
orgány prokázat způsobilost podle nové normy. Podrobný postup přechodu na tuto 
normu Vám zašleme okamžitě po zavedení normy do soustavy českých technických 
norem . Pokud máte zájem, dozvědět se o změnách, na které budou muset certifikační 
orgány reagovat, můžete navštívit seminář, který ČIA pořádá dne 8.9.2015 v 
Kongresovém centru Vavruška, Palác Charitas, Karlovo náměstí 5, Praha 2 více 
na:http ://www. cai. cz/novinky/seminare. aspx 

2. V říjnu 2014 byla publikována nová norma ISO 50003:2014, která se stala doplňkovou 
normou pro ISO/IEC 17021 v oblasti odborné způsobilosti certifikačních orgánů 
certifikujících systémy managementu hospodaření s energií (ISO 50001:2011). Podle 
resoluce IAF (2014-13) bylo stanoveno tříleté přechodné období, do kdy musí 
certifikační orgány prokázat způsobilost к certifikaci EnMS navíc i podle této normy. 
Konec přechodného období byl proto stanoven na 14.10.2017. Podrobný postup 
přechodu na tuto normu Vám zašleme okamžitě po zavedení normy do soustavy českých 
technických norem . 

3. V prosinci 2013 byla publikována revize normy ISO/TS 22003:2007, která byla do 
soustavy českých technických norem zařazena jako ČSN P ISO/TS 22003:2014. Tato 
norma je doplňkovou normou pro ISO/IEC 17021 v oblasti odborné způsobilosti 
certifikačních orgánů působících v oblasti bezpečnosti potravin. Podle resoluce IAF 
(2013-14) bylo stanoveno tříleté přechodné období pro to, aby certifikační orgány 
prokázaly svou způsobilost к certifikaci systému managementu bezpečnosti potravin 
(např. ISO 22000) podle této revize. ČIA proto dne 15.9.2015 zahájí přijímání žádostí 
o posouzení podle této normy. Posouzení proběhne na žádost subjektu (tzv. změna na 
žádost subjektu) a může být realizováno jako samostatná akce, nebo sloučená 
s pravidelnou dozorovou návštěvou. Veškeré posuzování žádostí o akreditace, případně 
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o prodloužení platnosti akreditace, přijaté od 15.9.2015 bude realizováno výhradně 
podle ČSN P ISO/TS 22003:2014 ve spojení s ČSN EN ISO/IEC 17021:2011 resp. ČSN 
EN ISO/IEC 17021-1. Za posouzení podle revidované normy budou účtovány skutečně 
vynaložené náklady, které budou odpovídat časové kapacitě potřebné pro řádné 
posouzení - předpoklad časové kapacity v případě samostatné akce je 1 až 1,5 dne 
odborného posuzovatele plus 1 den vedoucího posuzovatele. 

4. V lednu 2015 byl publikován dokument IAF MD 18, který je primárně určený к podpoře 
akreditace orgánů poskytujících certifikaci ITSMS (ISO/IEC 20000-1). V současné době 
jsme zveřejnili český překlad tohoto dokumentu na našich webových stránkách. Od 
1.10.2015 bude využíván к posuzování certifikačních orgánů, které certifikují systémy 
systém managementu podle ISO/IEC 20000-1, a to jak při pravidelných či 
mimořádných/dozorových návštěvách, tak při akreditacích/ opakovaných akreditacích. 

S pozdravem 

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