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Změnový list 08/21 k MPA 40-01-21 verze 2 
 

 

Text MPA 40-01-21 verze 2 k aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17065:2013 

Posuzování shody – Požadavky na orgány certifikující produkty, procesy a služby 

v akreditačním systému České republiky, se mění z důvodu: 

- upřesnění, od kdy je možná Certifikace správné výrobní praxe krmiv podle požadavků 

Feed certifikačního schématu GMP+, modul Feed Safety Assurance pouze podle 

požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016,  

- aktualizace webového odkazu na stránky Ministerstva vnitra ČR, 

se s účinností od xx.xx.2021 mění takto: 

 

 

Část „Předmluva“ se upravuje: 

Zrušen poslední odstavec 

 

Část „1 Úvod“ se doplňuje a upravuje: 

Nový první odstavec, který zní: 

V tomto vydání MPA je doplněno upřesnění termínu, od kterého bude možno realizovat 

certifikaci správné výrobní praxe krmiv podle požadavků Feed certifikačního schématu GMP+, 

modul Feed Safety Assurance výhradně na základě splnění požadavků normy ČSN EN 

ISO/IEC 17021-1:2016. Dále byla provedena aktualizace odkazu na webové stránky 

Ministerstva vnitra ČR u popisu služby certifikace poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru 

(e-IDAS). 

 

 

Části „4 Certifikace produktů, procesů a služeb“ se upravuje a doplňuje: 

a) v části 9 text, který po úpravě zní: 

9. Certifikace poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru 

Certifikace služeb vytvářejících důvěru a poskytovatelů služeb vytvářejících důvěru je 

vymezena nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 v platném znění. 

Pravidla a požadavky jsou dále upřesněny v normě ČSN ETSI EN 319 403 a dokumentu DKP 

– Dokument konkretizující požadavky na kvalifikované poskytovatele služeb vytvářejících 

důvěru a jimi poskytované kvalifikované služby vytvářející důvěru. Tento dokument je 

dostupný na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR 

https://www.mvcr.cz/clanek/ministerstvo-vnitra-zverejnuje-upresnujici-dokument-pro-ucely-

akreditace-subjektu-posuzovani-shody.aspx. 

 

b) v části 10 se doplňuje odstavec 3, který zní: 

10. Certifikace správné výrobní praxe krmiv podle požadavků Feed certifikačního schématu 

GMP+, modul Feed Safety Assurance 

Od 1.9.2024 je akreditace certifikace správné výrobní praxe krmiv (GMP+) možná jen podle 

požadavků ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016. 

 

Doplňuje se nová část „Autorská práva“, jejíž text zní: 

Držitelem autorských práv k tomuto dokumentu je ČIA. Text dokumentu nesmí být kopírován 

za účelem dalšího prodeje. 
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Část „Přechodná a závěrečná ustanovení“ se upravuje takto: 

Tento MPA 40-01-21 verze 3 nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2021 a zrušuje předchozí  

MPA 40-01-21 verze 2 ze dne 1. 5. 2021. 

 

 


