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  Praha, dne 20. 12. 2019 

Č.j.: 008110/19/ČIA/DS    
Vážená paní, vážený pane, 

dovolte mi, abych Vás informoval, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. (dále jen ČIA) zavádí 
akreditaci certifikačních orgánů certifikujících produkty, procesy a služby pro certifikaci 
technologických procesů podle Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních 
komunikací (verze 2019), části II/4 (dále jen MP SJ-PK).  

MP SJ-PK, část II/5 byl doposud ve verzi ze dne 3. 1. 2013 využíván pro akreditaci certifikačních 
orgánů certifikujících produkty k certifikaci ostatních výrobků. Akreditaci pro certifikaci ostatních 
výrobků podle MP SJ-PK, část II/5 ČIA i nadále poskytuje.  

MP SJ-PK (verze 2019) nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Věstníku dopravy. Po dobu 15 měsíců od 
nabytí účinnosti MP SJ-PK (verze 2019) lze při prokazování způsobilosti k zajištění kvality postupovat 
podle původního znění MP SJ-PK (tedy podle verze 2013). 

Certifikační orgány mohou požádat ČIA o rozšíření rozsahu akreditace o změny Metodického pokynu 
Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), schváleného v roce 2019, ode dne nabytí 
jeho účinnosti. 

Certifikační orgány, které budou žádat o akreditaci pro výkon podle výše uvedeného certifikačního 
schématu, budou posuzovány a akreditovány podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17065:2013. 
V obou uvedených případech je metodou posuzování audit a proto budou na základě ustanovení 6.2 
ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 posuzovány aplikovatelné požadavky ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 
(rozsah je specifikován v kapitole 4 MPA 40-01-.. v aktuálním znění). Všechny další související 
pravidla, postupy a specifické požadavky jsou uvedeny ve výše uvedeném metodickém pokynu, 
dostupném na webu www.pj-pk.   

Rozsah akreditace, o který je možno požádat, je upřesněn v dokumentu Návod na vyplnění přílohy 
č. 3 pro oblast COV (část č. 1 a 17), který je dostupný na našich www stránkách v sekci Dokumenty 
ke stažení v části Dokumenty pro certifikační orgány certifikující produkty.  

Posouzení žádosti o rozšíření rozsahu akreditace o změny MP SJ-PK bude prováděno jako součást 
pravidelně plánované činnosti tj. opakované akreditace nebo pravidelné dozorové návštěvy. 
Posouzení může být realizováno také samostatně na žádost certifikačního orgánu. Svědecké 
posouzení nebude vyžadováno v případě přeposouzení z verze 2013 na verzi 2019 výše uvedeného 
metodického pokynu. 
 
Časová alokace na posouzení změn se předpokládá minimálně 4 hodiny celkem pro posouzení změn 
pro MP SJ-PK, část 5; toto posouzení je možno provést bez návštěvy u subjektu.  
Časová alokace na rozšíření akreditace o MP SJ-PK, část II/4, se předpokládá minimálně 24 hodin. 
Časová náročnost na předvedení witness auditu se předpokládá 12 hodin a není započítána výše.  
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předmět-komentář 

   
 

Jako součást žádosti budeme požadovat: 
 

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

 písemný souhlas, kterým COV 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, 

 řídící 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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