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Předmluva 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vydává tento Metodický pokyn pro akreditaci (MPA) s popisem 

formálního třídění souboru norem, normativních a souvisejících předpisů, dokumentů mezinárodních 

organizací zabývajících se akreditací (EA, ILAC, IAF, FALB), doporučení odborných poradních orgánů ČIA 

a MPA využívaných v rámci procesu akreditace ČIA. Tento MPA a navazující příloha k MPA 00_02-... 

Seznam dokumentů k MPA 00-02-... (dále jen „Seznam“) jsou volně k dispozici na www.cai.cz v sekci 

Dokumenty ke stažení.  

Toto vydání MPA reaguje zejména na revizi normy ISO/IEC 17011:2017 a organizační změnu vydávání 

českých technických norem Českou agenturou pro standardizaci (ČAS). 

1 Úvod 

Tento MPA popisuje strukturu Seznamu v návaznosti na předpisovou základnu akreditačního procesu, tj.: 

 přehled norem, normativních dokumentů a souvisejících předpisů, využívaných v akreditačním 

systému spravovaném ČIA, které stanovují požadavky na akreditované subjekty, 

 výkladové a interpretační dokumenty mezinárodních organizací (především EA, ILAC, IAF a FALB), 

jejichž zavedení do procesu akreditace je pro zabezpečení harmonizace způsobu aplikace požadavků 

uvedených ve výše uvedených dokumentech povinné pro všechny účastníky dohod o vzájemném 

uznávání výsledků akreditace (ČIA se při posuzování řídí výkladem kritérií normy v souladu 

s návaznými dokumenty uvedenými v Seznamu), 

 souhrn všech typů MPA vydaných ČIA, tj. jak systémových, platných pro všechny oblasti akreditace, 

tak specifických pro jednotlivé oblasti akreditace. 

2 Citované dokumenty 

V tomto dokumentu jsou uvedeny odkazy na následující citované dokumenty nebo jejich části, které jsou 

nezbytné pro jeho použití. U datovaných odkazů platí pouze citovaná vydání. U nedatovaných odkazů 

platí poslední vydání dokumentu (včetně všech změn). 

Seznam dokumentů k MPA 00-02-... 

3 Termíny, definice a použité zkratky 

EA European co-operation for Accreditation – Evropská organizace pro spolupráci v oblasti 

akreditace 

FALB Forum of Accreditation and Licensing Bodies – Fórum akreditačních a licenčních orgánů 

IAF International Accreditation Forum – Mezinárodní akreditační fórum 

ILAC International Laboratory Accreditation Cooperation – Mezinárodní spo-lupráce v oblasti 

akreditace laboratoří 
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4 Označování a kategorie dokumentů 

MPA jsou obecně označovány jednotným identifikačním kódem MPA AB-CD-EF, kde AB označuje oblast, 

ke které se příslušné MPA vztahují, CD pořadové číslo daných MPA v uvedené oblasti a EF poslední 

dvojčíslí roku vydání. 

POZNÁMKA: V Seznamu jsou citace jednotlivých MPA uváděny v aktuálním znění. Úplný seznam všech 

platných MPA je v plné citaci uveden na webových stránkách ČIA www.cai.cz (sekce Dokumenty ke stažení). 

 

Dle svého zaměření jsou dokumenty uvedené v Seznamu roztříděny do následujících kategorií: 

Kategorie A: systémové dokumenty popisující obecně akreditační proces: 

 soubor právních předpisů, dokumentů mezinárodních organizací, které se zabývají akreditací, a MPA 

řady 00 poskytujících detailní informace o pravidlech akreditačního procesu zabezpečovaného ČIA, 

podmínkách užívání odkazu na akreditaci, posuzování v rámci přeshraniční akreditace, pravidel pro 

vyřizování námitek, odvolání a stížností, klasifikace zjištění z posuzování a veřejného projednávání 

dokumentů ČIA. 

Kategorie B: požadavkové (kriteriální) normy, resp. odpovídající normativní dokumenty (v oblastech, 

kde taková norma neexistuje): 

 soubor vybraných norem řady ISO 17000, resp. ISO 15000, nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(pro oblast EMAS a ověřování výkazů emisí skleníkových plynů) stanovujících požadavky akreditace. 

Kategorie C: dokumenty specifikující nebo upřesňující požadavky příslušných požadavkových norem, 

resp. normativních dokumentů: 

 soubor MPA vysvětlujících požadavky dokumentů (viz kategorie B) a popisujících způsob jejich 

naplnění v rámci akreditačního systému ČIA; normativní dokumenty upřesňující požadavky 

kriteriálních norem, dokumenty vydané vlastníky sektorových schémat, dokumenty vydané 

mezinárodními organizacemi zabývajícími se akreditací (především EA, ILAC, IAF). 

Kategorie D: dokumenty s návody a výklady k plnění kriteriálních dokumentů vydané mezinárodními 

organizacemi zabývajícími se akreditací (především EA, ILAC, IAF): 

 dokumenty sloužící ke sjednocení postupů akreditačních orgánů - signatářů mezinárodních dohod 

o uznávání výsledků akreditace (MLA EA, MLA IAF, MRA ILAC); dokumenty vydané vlastníky 

sektorových schémat. 

Kategorie E: výběr dalších významných norem, normativních dokumentů a souvisejících předpisů 

využívaných v procesu akreditace: 

 dokumenty doporučené mezinárodními organizacemi, které se zabývají akreditací, 

 informativní příloha podávající přehled dalších dokumentů aplikovaných v procesu akreditace včetně 

doporučení odborných poradních orgánů ČIA. 

Dokumenty kategorie A jsou v Seznamu uvedeny v Příloze 1, dokumenty kategorie B, C, D a E (rozdělené 

podle jednotlivých oblastí akreditace) v Příloze 2 a v Příloze 3 je výběr dalších dokumentů kategorie E 

z oblastí, kde je akreditací prověřována způsobilost subjektů posuzování shody. 

Dokumenty kategorie B a C v Příloze 2 kap. 2 stanovují rozsah a způsob naplnění požadavků v dané oblasti 

na posuzovaný subjekt, jejichž plnění je posuzováno během akreditačního procesu realizovaného ČIA. 

Dokumenty kategorie D mají výkladový charakter a míra jejich aplikace je stanovena mezinárodními 

organizacemi (především EA, ILAC nebo IAF), které je vydávají. Všeobecně však platí, že v těch 
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ustanoveních, která odrážejí požadavky příslušné normy a jsou pro posuzovaný subjekt povinná, se 

v textu dokumentů této kategorie používá termín musí, zatímco termín má se naopak používá u těch 

ustanovení, která - i když nejsou povinná - jsou uváděna ze strany příslušných mezinárodních organizací 

jako uznávaný prostředek pro splnění požadavků této normy. Subjekty, jejichž systémy se příslušným 

výkladem neřídí, budou způsobilé pro akreditaci pouze tehdy, když budou moci akreditačnímu orgánu 

prokázat, že jejich řešení splňuje ekvivalentním způsobem požadavek příslušného článku normy. 

Dokumenty se stávají pro ČIA a pro subjekty usilující o akreditaci v akreditačním systému spravovaném 

ČIA platnými okamžikem jejich vydání. Pro akreditované subjekty a subjekty, které akreditací procházejí, 

je závazný stanovený termín jejich zapracování, který je obsažen vždy v informaci ČIA akreditovaným 

subjektům a subjektům akreditací procházejících, jímž se oznamuje těmto subjektům vydání daného 

dokumentu. Informace o vydání nových dokumentů a požadovaném termínu jejich zapracování je 

zveřejňována rovněž na webových stránkách ČIA - www.cai.cz (v sekci Akreditace). 

Normy jsou k disposici v síti prodejen ČAS v celé ČR a prostřednictvím služby ČSN online, překlady 

dokumentů mezinárodních organizací a MPA jsou zveřejněny na webových stránkách ČIA www.cai.cz 

(sekce Dokumenty ke stažení). Originální znění dokumentů mezinárodních organizací (především EA, 

ILAC a IAF) v anglickém jazyce je k dispozici na webových stránkách EA (www.european-

accreditation.org), ILAC (www.ilac.org), nebo IAF (www.iaf.nu). 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

Tento MPA nabývá účinnosti dnem 1. 4. 2018. 

K tomuto dni se zrušuje MPA 00-02-15 z 5. 6. 2015. 

Ing. Jiří Růžička , MBA, Ph.D. 

ředitel 
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