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Praha, 20. 6. 2019 

Informace 

o aplikaci upravené klasifikace zjištění 
 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) zavedl na základě revidované normy ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 
opatření, které mění dosavadní systém klasifikace zjištění. 

V závěru roku 2018 bylo upraveno znění Metodického pokynu pro akreditaci MPA 00-01-18 Základní pravidla 
akreditačního procesu, který k 1. lednu 2019 nabyl účinnosti jako MPA 00-01-18, verze 1. Metodický pokyn 
zahrnuje zapracování MPA 00-06-12 Zjištění z posuzování a jejich klasifikace, upřesňuje postup pro vypořádání 
neshod identifikovaných při posuzování v rámci akreditačního procesu a nově obsahuje Přílohu 10 s popisem 
a klasifikací zjištění z posuzování. 

Úprava klasifikace zjištění tedy představuje 3 úrovně: shoda – neshoda – příležitost ke zlepšování. 

Změna bude aplikována u akcí zahájených od 1. 7. 2019, kdy se zrušuje MPA 00-01-08 (platné od 1. 5. 2018) 
a MPA 00-06-12 (platné od 1. 1. 2012). 

Akce zahájené před 1. 7. 2019 se dokončí s využitím dosud používané klasifikace. 

Akreditované subjekty posuzování shody, či žadatelé o udělení o akreditaci, při zjištění nově obdrží souhrnný 
Seznam neshod (namísto jednotlivých Záznamů o neshodě). 

Lhůty pro odstranění neshody byly sjednoceny na časové rozmezí 10 - 60 dnů a jsou plně v kompetenci členů 
skupiny posuzovatelů. 

Pro záznam řešení identifikovaných neshod již nebudou využívány formuláře ČIA (Záznam o neshodě). 
Předpokládá se, že subjekt s neshodou identifikovanou ČIA pracuje v rámci svého procesu řešení neshodné 
práce / nápravných opatření, a to v rozsahu jednotlivých kroků: zjednání nápravy, zpracování analýzy rozsahu 
a příčin neshody, stanovení a realizace nápravného opatření, kontrola efektivity nápravného opatření. 

Tak jako i nyní, budou podle potřeby nápravná opatření předmětem následného prověření efektivity. Reakce 
subjektu na identifikované a zaznamenané příležitosti ke zlepšování jsou na rozhodnutí akreditovaného 
subjektu. 

Bližší informace budou prezentovány na semináři „Systém kvality“ 3. 10. 2019 v Brně a 9. 10. 2019 v Praze, kde 
bude podrobně prezentován nový přístup a klasifikace zjištění s uvedením příkladů k pochopení této změny. 
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