
ČESKÝ INSTITUT 
PRO AKREDITACI, O.P.S. 

Praha, dne 20. 6. 2019 

Č.j.: 003894/19/ČIA/DS 

Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi, abych Vás informoval o vývoji v aplikaci certifikačních schémat pro certifikaci personálu 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 identifikace certifikačních schémat na příloze osvědčení o akreditaci musí být uváděna tak, 
aby zahrnovala celek, který naplňuje všechny požadavky vymezené článkem 8 ČSN EN ISO/IEC 17024:2013 a 
také definice 2.8 ČSN EN ISO/IEC 17000:2005. 

Změna označení certifikačního schématu v příloze osvědčení o akreditaci se týká především schémat 
založených na požadavcích specifických norem (např. ČSN EN ISO 9606-1:2018 pro oblast svařování nebo ČSN 
EN ISO 9712:2013 pro oblast NDT). Tyto normy totiž povětšinou neobsahují všechny požadavky předepsané 
pro certifikační schémata a podle vyjádření EA je nelze považovat za plnohodnotná certifikační schémata. 

Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto doplnit příslušnou normu i interním dokumentem certifikačního orgánu, 
který obsahuje nezbytné informace týkající se procesu certifikace a společně s normou vytváří „certifikační 
schéma". Tato varianta je nově uvedena i v dokumentu Návod na zpracování přílohy č. 3 žádosti/návrhu 
v části Vzory vyplnění žádosti/návrhu, jehož aktualizovaná verze je dostupná na webových stránkách ČIA 
v sekci Dokumenty ke stažení. 

Posouzení souladu označení certifikačních schémat a jejich obsahové náležitosti bude provedeno v rámci 
pravidelných dozorových návštěv. Úprava osvědčení o akreditaci tak, aby příloha osvědčení obsahovala 
identifikaci certifikačního schématu odpovídající aktuálnímu výkladu EA, bude provedena na základě žádosti 
subjektu o zaznamenání jiných změn do spisu a vydání nového osvědčení, případně na základě dodatku 
к uzavřené veřejnoprávní smlouvě o akreditaci, do 1. 7. 2021 na náklady akreditačního orgánu. 

Co se týče identifikace certifikačních schémat, na certifikátech bude možno s ohledem na zavedenou praxi a 
potřeby trhu uvádět odkaz pouze na normu, tedy např. ČSN EN ISO 9606-1:2018 nebo ČSN EN ISO 9712:2013. 

S případnými dotazy se prosím obracejte na garanta rozvoje akreditace - certifikační orgány certifikující 
osoby (COP). 

Mgr. Dušan Vácha 
ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgánů 

Příloha: Návod na zpracování přílohy č. 3 - 11_01-P507_P Návod na zpracování přílohy č. 3 platný od 
13.05.2019 

S pozdravem 
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