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Návod na zpracování přílohy č. 3 žádosti/návrhu

certifikační orgány certifikující osoby

Po odstranění záhlaví, odkazující na přílohu č. 3 žádosti/návrhu a doplnění, slouží 
zároveň jako příloha OA.

Při vyplňování přílohy dodržujte následující pokyny pro formální úpravu textu:

- druh a standardní velikost písma: Times New Roman 12b (v případě potřeby může být 
i menší),

- zarovnání v buňkách tabulky: doleva (CTRL+L) vyjma pořadového čísla (zarovnání 
na střed (CTRL+E)),

- řádek by měl, pokud je to možné, vždy končit na jedné stránce,
- neobsazené položky vždy označujeme slovem „Neobsazeno“ ne jinak,
- u doplňkových norem, např. ČSN EN ISO 9606-1:2018, používáme vždy spojovník, 

neoddělujeme mezerami.

Rozsah žádosti/návrhu

Struktura údajů uvedených v této tabulce je totožná se strukturou údajů, které budou uvedeny 
na příloze osvědčení o akreditaci. V tabulce musí mít každý postup certifikace jednotlivých 
funkcí samostatné pořadové číslo (vzestupné číslování v „Pořadové číslo“). Žadatel uvede 
ve sloupci „Název/kategorie osob“ přesný název funkce, která je předmětem certifikace. 
Ve sloupci „Certifikační schéma“ uvede identifikaci certifikačního schématu.
Jedno certifikační schéma může být společné pro více kategorií osob, pak je možné buňky 
v tomto sloupci sloučit. Do sloupce „Specifikace požadavků“ se uvede identifikace 
norem/dokumentů podle kterých je certifikace prováděna (tj. dokumentů specifikujících 
požadavky na funkci a na proces posouzení). U těchto norem/dokumentů uveďte datum 
vydání a/nebo označení verze aktuálního platného dokumentu.

Poznámka: MPA 70-01-… článek 3 požaduje přezkoumání certifikačního schématu před 
registrací žádosti/návrhu o akreditaci nebo pokud již v minulosti posoudil certifikační schéma 
jiný akreditační orgán v souladu s požadavky dokumentu EA 1/22, pak ČIA využije zjištění 
tohoto akreditačního orgánu (žadatel tuto informaci uvede v žádosti/návrhu).

Akreditace pro účely autorizace/oznámení
Vyplňuje se obdobně jako u certifikačních činností v dobrovolné oblasti, v části „Vzory 
vyplnění žádosti/návrhu“ uvedené dále. Žadatelům se doporučuje „Název/kategorie osob“
specifikovat podle příslušného právního předpisu, případně podle databáze NANDO. Ve 
sloupci Základní požadavky: produktové specifikace/ vlastnosti/technické normy se uvádí 
odkazy na dokumenty, ve kterých jsou specifikované základní požadavky na kategorie osob, 
např. konkrétní část právního předpisu.
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Vzory vyplnění žádosti/návrhu:

1) certifikace osob – dobrovolná oblast

Pořadové
číslo 1) Název/kategorie osob Certifikační schéma Specifikace požadavků

1.* Manažer kvality Systém managementu 
organizací verze 2.0, 
část 1.1

a) Manažer 
systému 
managementu 
organizace

Manažer systému 
managementu 

organizace – 1.1:2016

2.* Pracovník nedestruktivního 
zkoušení (NDT) v rozsahu 
kvalifikačních stupňů 1, 2 a 3 
pro metody:

MT

PT

UT

VT

LT

AT

a výrobkové sektory:

Odlitky – c

Výkovky – f

Svary – w

Trubky – t

Tvářené výrobky - wp

ČSN EN ISO 
9712:2013

Dokument ABC:2016

ČSN EN ISO 9712:2013

3.* Svářeč ČSN EN 287-1:2018 
ČSN EN ISO 9606-
1:2018 
ČSN EN ISO 9606-
2:2005 
ČSN EN ISO 9606-
3:2000 
ČSN EN ISO 9606-
4:2000 
ČSN EN ISO 9606-
5:2001 

Dokument ABC:2018

ČSN EN 287-1:2018

ČSN EN ISO 9606-
1:2018, kromě čl. 9.3 c)

ČSN EN ISO 9606-
2:2005 

ČSN EN ISO 9606-
3:2000 

ČSN EN ISO 9606-
4:2000 

ČSN EN ISO 9606-
5:2001

1) hvězdička u pořadového čísla označuje, že certifikační orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat 
nové/aktuální/revidované normativní dokumenty vůči kterým se posuzuje shoda. Aktuální seznam činností 
v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v certifikačním orgánu (např. u vedoucího certifikačního
orgánu nebo na webových stránkách certifikačního orgánu).
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2) Akreditace pro účely autorizace/oznámení
Subjekt žádá o posouzení způsobilosti k posuzování shody za účelem udělení 
autorizace/oznámení podle zákona č. 22/1997 Sb., resp. zákona č. 90/2016 Sb., resp. zákona 
č. 206/2016 Sb.

Pořadové 
číslo1) Název/kategorie osob

Postup posuzování 
shody

Základní požadavky:

produktové specifikace/ 
vlastnosti/technické normy2)

1. Tlaková zařízení podle NV č. 219/2016 Sb. resp. směrnice 2014/68/EU

1.1 Pracovník pro provádění 
nerozebíratelných spojů

NV č. 219/2016 
Sb.

Příloha 1, čl. 3.1.2

směrnice 
2014/68/EU

Příloha I., čl. 3.1.2

NV č. 219/2016 Sb.

Příloha 1. čl. 3.1.2

12.2 Pracovník pro provádění 
nedestruktivních zkoušek 
nerozebíratelných spojů

NV č. 219/2016 
Sb.

Příloha 1, čl. 3.1.3

směrnice 
2014/68/EU

Příloha I., čl. 3.1.3

NV č. 219/2016 Sb.

Příloha 1. čl. 3.1.3

1) hvězdička u pořadového čísla označuje, že certifikační orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat 
nové/aktuální/revidované technické předpisy, které jsou uvedeny v postupu posuzování shody, vůči kterému se 
posuzuje shoda se základními požadavky. Předpokladem je, že se nemění skupina produktů, právní předpis ani 
postup posuzování shody. 

2) Aktuální seznam norem/normativních dokumentů je k dispozici v certifikačním orgánu (např. u vedoucího 
certifikačního orgánu nebo na webových stránkách certifikačního orgánu).

Vysvětlivky: 

směrnice – směrnice Evropského parlamentu a Rady

NV – nařízení vlády


