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  Praha, dne 20. 12. 2019 

Č.j.: 008119/19/ČIA/DS   
Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi, abych Vás informoval o postupech akreditačního orgánu vyvolaných změnou Metodického 
pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (verze 2019) (dále jen MP SJ-PK). 

MP SJ-PK nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku dopravy. Po dobu 15 měsíců od nabytí účinnosti MP 
SJ-PK lze při prokazování způsobilosti k zajištění kvality postupovat podle původního znění MP SJ-PK (tedy 
podle verze 2013). 
 
Certifikační orgány mohou požádat o rozšíření rozsahu akreditace o ČSN EN ISO 9001:2016 s využitím 
pokynů stanovených v Metodickém pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací Část II/1  nebo  
II/2 nebo II/4 ode dne, kdy bude MP SJ-PK publikován ve Věstníku dopravy. 
 
Posouzení žádosti o rozšíření rozsahu akreditace bude prioritně prováděno jako součást pravidelně plánované 
činnosti tj. opakované akreditace nebo pravidelné dozorové návštěvy. Posouzení může být na žádost 
certifikačního orgánu realizováno také samostatně. Svědecké posouzení nebude vyžadováno v případě 
přeposouzení z verze 2013 na verzi 2019 výše uvedeného metodického pokynu. 
 
Časová alokace na přeposouzení bude záležet na tom, zda posouzení rozšíření rozsahu akreditace bude součástí 
pravidelné plánované činnosti, nebo se bude jednat o samostatnou akci. V případě samostatné akce 
předpokládáme v kanceláři subjektu min. jeden den vedoucího a jeden den odborného posuzovatele. V případě 
spojení posouzení na žádost s pravidelnou dozorovou návštěvou nebo při opakované akreditaci bude uvedená 
časová dotace adekvátně ponížena, minimálně však 8 hodin. 
 
Jako součást žádosti budeme požadovat: 

 informace o zapracování závazku COSM podávat Ministerstvu dopravy České republiky informace o 
veškerých klasifikovaných neshodách zjištěných v procesu akreditace a dozoru nad činností 
certifikačního orgánu, 

 písemný souhlas, kterým COSM dává ČIA souhlas podávat Ministerstvu dopravy České republiky 
informace o veškerých stížnostech na jeho činnost a zjištění neplnění informační povinnosti ve smyslu 
MP SJ-PK, části I, bodu 6, odstavce 3. V případě tištěné verze žádosti o rozšíření akreditace je nutno 
tento souhlas zaslat ve dvou výtiscích, 

 řízenou dokumentaci se zapracovanými změnami MP SJ-PK,  
 vzor certifikátu. 

 

 

 

S pozdravem 

Mgr. Dušan Vácha  
ředitel odboru certifikačních a inspekčních orgánů  
podepsáno elektronicky 
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