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Změnový list  01/09  k  MPA 60-01-04 

V souvislosti s vydáním Výkladu IAF k aplikaci ISO/IEC 17024:2003, vydání 2, verze 2 
se s účinností od 1.4.2009 upravuje text MPA 60-01-04 následujícím způsobem: 
 
V úvodní části výkladu IAF se doplňuje: 

Předmluva 

Akreditace snižuje riziko pro podniky a jejich zákazníky tím, že je ujišťuje, že akreditované 
orgány jsou způsobilé k provádění práce, kterou vykonávají v rozsahu své akreditace. Od 
akreditačních orgánů, které jsou členy IAF (International Accreditation Forum), se požaduje, 
aby pracovaly na nejvyšší úrovni a aby vyžadovaly od orgánů, které akreditují, dosažení 
souladu s příslušnými mezinárodními normami a Výkladem IAF k aplikaci těchto norem. 

Akreditace udělované akreditačními orgány - členy multilaterální dohody o vzájemném 
uznávání IAF (MLA IAF), jež jsou založeny na pravidelném dozoru zajišťujícím ekvivalenci 
jejich akreditačních programů, poskytuji společnostem a osobám, které získají akreditovaný 
certifikát posouzení shody v jedné části světa, možnost uznání takového certifikátu kdekoliv 
jinde ve světě. 

Z tohoto důvodu se v mezinárodním obchodě spoléhá na certifikáty v oblastech systémů 
managementu, produktů, služeb, osob a jiných obdobných programů posuzování shody, jež 
jsou vydávány orgány, které jsou akreditovány členy IAF MLA. 

 

Úvod k výkladu IAF 

ISO/IEC 17024:2003 je mezinárodní norma, která stanoví kritéria pro orgány provádějící 
certifikaci osob. Pokud mají být takové orgány akreditovány celosvětově jednotným 
způsobem jako orgány splňující ISO/IEC 17024, je výklad normy nezbytný. Tento dokument 
poskytuje výklad certifikačním orgánům žádajícím o akreditaci a umožňuje akreditačním 
orgánům sjednotit aplikaci norem, podle kterých posuzují certifikační orgány. Toto je 
důležitý krok ke vzájemnému uznávání akreditace.  

Tento dokument nezahrnuje text ISO/IEC 17024. Uživatelé si tento dokument musí koupit 
od příslušné normalizační organizace. Názvy z ISO/IEC 17024 jsou pro usnadnění 
vytištěny tučně. Výklad, pokud je uveden, je označen písmenem "G" a prvními dvěma 
číslicemi článku normy (kromě článku 1 a 3), třetí číslice označuje pořadí jednotlivých článků 
výkladu. Požadavky, se kterými se stanovuje shoda, jsou obsaženy v ISO/IEC 17024. Tento 
Výklad IAF nestanoví další požadavky. 

Tento Výklad bude podkladem dohod o vzájemném uznávání mezi akreditačními orgány 
a je považován za nezbytný pro důslednou aplikaci ISO/IEC 17024. Členové Multilaterální 
dohody o vzájemném uznávání (MLA) a uchazeči o členství v této dohodě budou vzájemně 
posuzovat implementaci ISO/IEC 17024 a očekává se, že celý tento Výklad bude převzat 
akreditačními orgány jako součást jejich všeobecných pravidel činnosti. 
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Termín "musí" se v tomto dokumentu používá pro označení těch ustanovení, která jsou – 
vzhledem k požadavkům ISO/IEC 17024 – povinná. Termín "má" se používá pro označení 
těch ustanovení, která, i když nejsou povinná, jsou uváděna IAF jako uznávané prostředky 
pro splnění těchto požadavků. Certifikační orgány, jejichž systémy v jakémkoli ohledu 
neodpovídají Výkladu IAF, budou způsobilé pro akreditaci pouze tehdy, pokud budou 
schopny akreditačnímu orgánu prokázat, že jejich řešení splňuje příslušný článek 
ISO/IEC 17024 ekvivalentním způsobem. 

Certifikační orgán může žádat akreditační orgán o radu v jakékoli záležitosti, která může 
ovlivnit jeho akreditaci. Akreditační orgán má odpovědět dalším výkladem. 

 

V části  3  Termíny a definice se text výkladu mění a doplňuje následujícím způsobem: 

 
G.3.1  Pro výklad IAF v tomto dokumentu platí následující definice: 

G.3.1.1 Akreditovaný certifikát: Certifikát vydaný certifikačním orgánem v souladu 
s podmínkami jeho akreditace a nesoucí akreditační značku nebo odkaz na 
akreditaci. 

G.3.1.2 Spravedlivý (Nestranný) / Spravedlivost (Nestrannost) – Všem uchazečům je 
poskytována stejná příležitost k úspěchu. 

G.3.1.3 Platný / Platnost – Proces posuzování / zkouška měří to, co bylo zamýšleno měřit 
(rozsah znalostí, dovednosti, požadované fyzické nebo duševní schopnosti pro 
kvalifikované vykonávání dané činnosti). 

G.3.1.4 Spolehlivý / Spolehlivost – Proces posuzování / zkouška poměřuje důsledně, 
komplexně a objektivně. 

 

 
V části  4.3  Vypracování a udržování programu certifikace se doplňuje text: 
 
G.4.3.7 Certifikační orgán má podat objektivní důkaz o tom, jak programová komise 

ověřila / potvrdila následující: 

• Stanovené požadavky na odbornou způsobilost odpovídající deklarovanému 
předmětu certifikace uspokojují potřeby zainteresovaných stran.  

 

• Program certifikace (který zahrnuje zkoušky, zkušební proces, recertifikaci 
atd.) ohodnocuje, zda způsobilost uchazeče odpovídá specifickým kritériím 
způsobilosti stanoveným pro program. 

Ing. Jiří  R ů ž i č k a, MBA 
ředitel 

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.  


