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             V Praze dne 9. 4. 2020 

           Čj: 002476/20/ČIA/DS 
 

Vážená paní, vážený pane, 

 

 dovolte mi, abych Vás informoval o publikaci revidovaných dokumentů : 

 IAF MD 5:2019 „STANOVENÍ DOBY AUDITU PRO SYSTÉMY MANAGEMENTU KVALITY,  SYSTÉMY 
ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU A SYSTÉMY MANAGEMENTU BEZPEČNOSTI A OCHRANY 
ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“. Dokument stanovuje metodiku pro stanovení doby auditu systémů 
managementu, faktory pro úpravy doby auditu pro systémy managementu (QMS, EMS a OHSMS), 
dočasná pracoviště, doba auditu u systému managementu s více pracovišti. 

 IAF MD 17:2019 „ČINNOSTI SVĚDECKÉHO POSUZOVÁNÍ PRO AKREDITACI CERTIFIKAČNÍCH ORGÁNŮ 
CERTIFIKUJÍCÍCH SYSTÉMY MANAGEMENTU“. Dokument stanovuje obecné pokyny pro používání 
svědeckého posuzování pro pokrytí rozsahu akreditace, obecné pokyny pro vykonávání svědeckého 
posuzování, specifický přístup ke vzorkování rozsahu. 

 IAF MD 22:2019 „APLIKACE ISO/IEC 17021-1 PRO CERTIFIKACI SYSTÉMŮ MANAGEMENTU 
BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVÍ PŘI PRÁCI“. Dokument stanovuje všeobecné požadavky, 
požadavky na strukturu, na zdroje, informace, proces a dodatky A, B. 

Datum aplikace všech výše uvedených revidovaných dokumentů byl stanoven na 7.5.2020. 

České překlady dokumentů IAF MD 5:2019, IAF MD 17:2019, IAF MD 22:2019 jsou nyní, po vypořádání 
externích připomínkových řízení, zveřejněny na stránkách Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., na 
www.cai.cz v sekci Dokumenty ke stažení a v originále na webových stránkách IAF www.iaf.nu. 
Revidované dokumenty upravují některé detaily, které v případě předchozích verzí, byly předmětem diskusí.  

ČIA principy všech uvedených dokumentů aplikuje při posuzování a v průběhu plánování jeho rozsahu. 
Dotčené akreditované certifikační orgány jsou povinny implementovat příslušné požadavky revidovaných 
mandatorních dokumentů IAF MD 5:2019 a IAF MD 22:2019 do svých systémů řízení nejpozději do 7.5.2020. 
K tomuto datu se při plánování witness auditů bude ČIA řídit revidovaným IAF MD 17:2019.  
 
Certifikační orgán prokazuje schopnost aplikovat požadavky dokumentů akreditačnímu orgánu v průběhu 
opakovaného posouzení nebo pravidelné dozorové návštěvy či mimořádné dozorové návštěvy. 

 

S pozdravem 

 

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