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  Praha, dne 02. 12. 2021  

 Č.j.: 007706/21/ČIA 
 

 

Věc: nařízení EP a R 2018/848 pro ekologické zemědělství a revize EA-3/12 Ekologické zemědělství 

 

Vážená paní, Vážený pane, 

 

dovolte mi, abych Vás informoval o dalších změnách týkající se certifikace ekologické produkce, které souvisí 
s nařízením Evropského parlamentu a Rady ze dne 30. května 2018 o ekologické produkci a označování 
ekologických produktů a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007 (dále jen „nařízení“) a revidovaným zněním 
EA-3/12 M:2020 Politika EA pro akreditaci certifikace ekologické produkce (dále jen „EA-3/12“). 

Vydáním nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/1693 ze dne 11. listopadu 2020, kterým se mění 
nařízení (EU) 2018/848 o ekologické produkci a označování ekologických produktů, pokud jde o jeho datum 
použitelnosti a některá další data v uvedeném nařízení bylo rozhodnutím EA posunut termín zavedení 
dokumentu EA-3/12 o 1 rok, tj. do 1.1.2022. 

S ohledem na tuto skutečnost musí být všechny certifikační orgány certifikující produkty přeposouzeny k 
výkonu činnosti podle uvedeného nařízení. Revidovaný dokument EA-3/12 upravuje postupy akreditačních 
orgánů posuzování v uvedené oblasti, v současné době se připravuje jeho zveřejnění na webové stránce ČIA. 
Změny se týkají zejména počtu witness auditů, rozsahu posuzování a dále v tomto důsledku budou upraveny 
Plány PDN na celý akreditační cyklus. 

Dále byl aktualizován formulář Přílohy č. 3 k žádosti Specifikace rozsahu akreditace certifikačního orgánu 
certifikujícího produkty, procesy a služby. Pro vyplnění Přílohy 3 žádosti (požadovaný rozsah akreditace) lze i 
nadále využívat Návod na zpracování přílohy č. 3 , který je v aktuálním znění současně připojen k tomuto 
dopisu.  

ČIA bude přijímat žádosti o přeposouzení od 1.1.2022. Přeposouzení je možné realizovat na základě podané 
Žádosti, standardně při prodloužení platnosti akreditace, pravidelné dozorové návštěvě nebo samostatnou 
akcí posuzování. Rozsah posuzování je v případě samostatné akce na přeposouzení min. 24 h. V případě 
spojení posouzení na žádost s pravidelnou dozorovou návštěvou nebo při prodloužení platnosti akreditace 
bude časová náročnost v odpovídajícím poměru snížena. V rámci přeposouzení není vyžadován witness audit. 
V této souvislosti je nutné zmínit, že pokud využívá COV jako interní zdroj akreditovaný inspekční zdroj ve 
smyslu 6.2 z ČSN EN ISO/IEC 17065:2013, je nezbytně nutné, aby součástí posuzování bylo přeposouzení také 
rozsahu akreditace inspekčního orgánu. 

 

___________________________________ 

1 Dostupný v aktuálním znění na webových stránkách ČIA v sekci Dokumenty ke stažení - Dokumenty pro 
certifikační orgány certifikující produkty: http://www.cia.cz/media/81913/11_01-P507_V-Navod-na-
vyplneni-prilohy-3.docx  
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K  Žádosti je nutné přiložit následující dokumenty: 

• aktualizovanou dokumentaci, min. Příručku kvality COV 

• vyplněný vzor certifikátu 

 

 

 

 

S pozdravem, 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

Příloha: Návod na zpracování přílohy č. 3 

 


		2021-12-02T15:16:04+0100
	Mgr. Dušan Vácha




