
Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

„Accredo - dávám důvěru" 

V Praze dne 11.12.2015 
Čj: 10300/15/ČIA/DS 

Akreditované certifíkační orgány certifiknjící systémy managementu 

Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi, abych Vás informovala o přípravě na zavedení mandatorního dokumentu „IAF MD 
15: 2014 - Sbírání dat pro vyhodnocování ukazatelů výkonu certifíkačních orgánů certifikaci 
systémů managementu" do národního akreditačního systému CIA. Povinnost zavést tento 
dokument pro ČIA vyplývá ze skutečnosti, že ČIA je signatářem MLA IAF. 

Účelem dokument IAF MD 15: 2014 je naplnit požadavky článku 7.11.2 normy ISO/IEC 
17011:2004 pro podporu dozorových aktivit akreditačního orgánu nad certifikačními orgány. 

К tomuto účelu IAF MD 15:2014 definuje ukazatele, které bude ČIA od certifikačních orgánů 
certifikujících systémy managementu jednou ročně vyžadovat. 

Mezi tyto ukazatele patří: 
1. Počet platných akreditovaných certifikátů ke konci prosince běžného roku 
2. Počet auditorů 
3. Počet přijatých převedených akreditovaných certifikátů 
4. Počet zpožděných auditů - mimo tolerovaný limit 
5. Počet vykonaných audit-dnů za uplynulý rok 

V souladu s Annex 1 dokumentu IAF MD 15:2014 jsou pravidla pro počítání počtu platných 
certifikátů definována následovně: 
a) Jeden certifikát vydaný pro jednu lokalitu organizace je počítán jako 1 certifikát 
b) Jeden certifikát vydaný pro více lokalit organizace je počítán jako 1 certifikát 
c) Certifikáty vydané pro X lokalit jedné organizace se počítají jednotlivě, tedy jako X 

certifikátů 
d) Kombinace případů b) a c) se počítá součtem počtů certifikátů 
e) Certifikát pokrývající Y norem se počítá jako Y certifikátů 

Zasílání ukazatelů od Vás budeme požadovat na formuláři, který vznikl rozšířením formuláře 
pro sběr dat dle IAF MD 12:2013 - Posuzování certifikačních činností pro přeshraniční 
akreditaci", o jehož zavedení jsme Vás informovali dopisem ze dne 14. 01. 2015. 

Tímto dopisem Vás upozorňujeme na upravený formulář, který již obsahuje prostor i pro 
uvádění dat dle IAF MD 15:2014, který je uveden na adrese http://www.cai.cz/dokumenty.aspx 

A 
• % 

NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN 

ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, obecně prospěšná společnost, Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 
telefon: 272 096 s provolbou na linku, fax: 272 096 221, e-mail: mail@cai.cz, www.cai.cz 
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Za rok 2015 budeme od Vás požadovat pouze informace o ukazatelích v rozsahu dokumentu 
IAFMD 12:2013. 

Údaje v rozsahu obou dokumentů, tedy IAF MD 12:2013 a IAF MD 15: 2014, budeme od Vás 
na tomto formuláři požadovat až za rok 2016. 

S pozdravem 

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