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Praha, 27. 12. 2022 
 

Informace určená odpovědným pracovníkům akreditovaných zkušebních laboratoří  

 

Vážení zástupci zkušebních laboratoří, 

dne 1. 1. 2023 nabyde účinnosti revidovaný metodický pokyn pro akreditaci MPA 00-09-22: Flexibilní rozsah 

akreditace a v případě zkušebních laboratoří též metodický pokyn pro akreditaci MPA 10-01-22: K aplikaci 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 Všeobecné požadavky na kompetenci zkušebních a kalibračních laboratoří 

v akreditačním systému České republiky. V souvislosti s tím je připraveno několik nových formulářů a Pokynů 

k jejich vyplnění (viz dále). Tyto do jisté míry mění požadavky na způsob popisu rozsahu akreditace v přílohách 

osvědčení o akreditaci zkušebních laboratoří, které tak budou přehlednější, jednotnější a lépe harmonizované 

mezi jednotlivými oblastmi akreditace.  

Přechodné období pro aplikaci těchto požadavků je u akreditovaných zkušebních laboratoří stanoveno do doby 

podání první žádosti o rozšíření rozsahu akreditace, či prodloužení platnosti akreditace. Stejně tak jsou nové 

požadavky na způsob popisu rozsahu akreditace relevantní v případě Žádostí podaných po 1. 1. 2023 týkajících 

se nových žadatelů o udělení akreditace. V případě již probíhajících řízení, započatých před 1. 1. 2023, se 

laboratoře mohou k těmto principům přihlásit po dohodě se svým vedoucím posuzovatelem. 

Pro snazší administraci přechodu na nové požadavky na způsob popisu rozsahu akreditace v přílohách 

osvědčení o akreditaci Vám budou od 1. 1. 2023 na webových stránkách ČIA v sekci Dokumenty ke stažení – 

Dokumenty pro zkušební laboratoře, k dispozici nově vytvořené formuláře a příslušné Pokyny pro jejich využití. 

Konkrétně se bude jednat o: 

- Pokyny ke zpracování přílohy č. 3 Žádosti / návrhu na uzavření veřejnoprávní smlouvy pro zkušební 

laboratoře (ze které následně vychází Příloha osvědčení o akreditaci) 

- Související Příloha č. 3 Žádosti – Specifikace rozsahu akreditace zkušební laboratoře 

Výše uvedený Pokyn ke zpracování přílohy č. 3 je doplněn o celou řadu praktických příkladů možného zápisu 

rozsahu akreditace zkušebních laboratoří a věříme, že Vám tak usnadní transpozici stávající podoby přílohy 

osvědčení o akreditaci do nového formátu. 

V průběhu nejbližšího posuzování Vám budou vedoucím posuzovatelem dále poskytnuty formuláře: 

- Seznam činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace (pokud laboratoř uplatňuje flexibilní přístup 

k rozsahu akreditace) a 

- Záznam o uplatnění flexibilního rozsahu akreditace a/nebo zavedení aktualizované metody 

na které odkazují právě metodické pokyny pro akreditaci MPA 00-09-22 a MPA 10-01-22. Pokud byste formuláře 

vyžadovali poskytnout ještě před nejbližším posuzováním pro jejich aktivní využití, můžete kontaktovat svého 

vedoucího posuzovatele, který Vám je vygeneruje a umístí nejčastěji na sdílené úložiště Share ČIA (které bude 

využíváno též pro uložení aktuálního „Seznamu činností v rámci flexibilního rozsahu akreditace“). 
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(Nejen) v návaznosti na výše uvedené byl též aktualizován formulář Přílohy č. 2 Žádosti – Doplňující informace 

o zkušební laboratoři a s ní související Pokyny ke zpracování Přílohy č. 2 Žádosti / návrhu na uzavření veřejnoprávní 

smlouvy pro zkušební laboratoře tak, aby tyto byly pro Vás lépe uchopitelné, jasnější, a aby ve spojení s příslušnou 

Žádostí přinášely dostatek informací pro řádné a efektivní vyhodnocení rozsahu Vaší žádosti a zahájení vlastního 

posuzování. Také tyto formuláře Vám budou k dispozici od 1. 1. 2023 na webových stránkách ČIA. 

Vážení zástupci zkušebních laboratoří, snažili jsme se společně s kolegy koncipovat nové požadavky na způsob 

popisu rozsahu akreditace co možná nejjednodušším a nejjednoznačnějším způsobem. Pokud však i přesto 

budete mít jakékoliv nejasnosti či dotazy, kontaktujte prosím svého vedoucího posuzovatele, případně přímo 

garanty rozvoje akreditace, kterými jsou v případě: 

- Zkušebních laboratoří chemických a mikrobiologických Mgr. Nicole Vinklová (vinklovan@cai.cz)  

- Zkušebních laboratoří technických Ing. Gor Petrosjan (petrosjang@cai.cz) 

 

S pozdravem 

 

 

Ing. Jan Velíšek 

Ředitel odboru zkušebních a kalibračních laboratoří 
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