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             V Praze dne 30. 4. 2020 

           Čj: 002911/20/ČIA/DS 
Vážená paní, vážený pane, 

Dovolte mi, abych Vás informoval o: 

 plánované publikaci revidované certifikační normy ČSN EN ISO 22301:2020 Bezpečnost a odolnost 
– systémy managementu kontinuity podnikání – Požadavky, s předpokládaným datem vydání 
1.5.2020 a datem účinnosti 1. 6. 2020, 

 zahájení provozu celosvětové databáze akreditovaných certifikátů systému managementu (tzv. 
IAFCertSearch). 

Stávající norma ČSN EN ISO 22301:2013 Ochrana společnosti – Systémy managementu kontinuity podnikání 
– Požadavky, má stanovený datum zrušení 1. 6. 2020. Tato norma je českou verzi mezinárodní normy ISO 
22301:2012. 
 
V roce 2019 byla publikována revize původní normy z roku 2012 a to dne 30. 10. 2019 jako ISO 22301:2019 
Security and resilience – Business continuity management systems – Requirements. 
 
IAF General Assembly (28-30/10 2019 Frankfurt) stanovilo resolucí č. 2019 – 17 lhůtu pro přechod 
akreditovaných certifikací na ISO 22301:2019 na tři roky od posledního dne měsíce publikace revidované 
normy, tj. 31. 10. 2022. Všechny certifikáty podle ISO 22301:2012 musí být do konce přechodného období 
zrušeny.  
 
Certifikační orgány (COSM) musí přechod na normu ISO 22301:2019 dokončit do 18 měsíců od posledního 
dne měsíce publikace revidované normy, tj. do 30. 4. 2021. 
 
Certifikační orgány (COSM) mohou provádět audity počáteční a recertifikační podle ISO 22301:2012 do 18 
měsíců od posledního dne měsíce publikace revidované normy, tj. do 30. 4. 2021. 
 
Rozšíření rozsahu akreditace o ČSN EN ISO 22301:2020 bude probíhat na základě žádosti subjektu, přičemž 
posouzení k rozšíření rozsahu akreditace bude prioritně prováděno jako součást pravidelně plánované 
činnosti tj. opakované akreditace nebo pravidelné dozorové návštěvy. Na žádost subjektu může být 
posouzení realizováno též jako mimořádná dozorová návštěva. Svědecké posouzení nebude vyžadováno. 
Časová alokace na posouzení změn se předpokládá minimálně 8 hodin.  

Certifikační orgány mohou žádat ČIA o rozšíření rozsahu akreditace o ČSN EN ISO 22301:2020 od 1. 6. 2020.  

Mezinárodní akreditační fórum (IAF) se spolupráci s externí firmou zahájilo provoz celosvětové databáze 
akreditovaných certifikátů systému managementu (tzv. IAFCertSearch), která podnikům a vládám poskytuje 
možnost digitálně validovat certifikáty za účelem určení, zda je certifikát platný a zda je certifikační orgán, 
který certifikát vydal akreditován v daném rozsahu.  

Přístup do databáze je možný na https://www.iafcertsearch.org/. 

S pozdravem 

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