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Není mnoho oborů, ve kterých by ČR patřila
k evropské či světové špičce. V akreditaci
tomu tak jistě je. ČR má svůj Český institut
pro akreditaci již od roku 1993 a v roce 1998
jsme se jako první země střední a východní
Evropy stali signatáři multilaterálních dohod
o vzájemném uznávání v oblasti akreditace.

Dobrovolně přijímaný standard

Posílení role akreditace v Evropě
V letošním roce vstoupila v účinnost nová legislativa
(Nařízení EP 765/2008), týkající se akreditace subjektů
posuzování shody (zkušební laboratoře, certifikační
orgány apod.), kterou schválil Evropský parlament a Rada
Evropských společenství. Posílení role akreditace v Evropské
unii je významným mezníkem jak pro subjekty posuzování
shody, tak pro jejich zákazníky.
Garantuje zákazníkům, že mohou důvěřovat
bezpečnosti a kvalitě certifikovaného zboží
a služeb v celém dodavatelském řetězci
a díky této garanci umožňuje firmám lépe
pronikat i na nové trhy. Navíc je akreditace
dobrovolně přijímaným standardem, což
je v podnikatelském prostředí mnohem
přijatelnější přístup, než různá nařízení
a předpisy prosazované zvenčí.
V akreditaci patříme ke
světové špičce

Nové nařízení EU které poprvé vytváří
právní rámec pro poskytování akreditačních
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služeb v Evropě, bylo vypracováno na
základě rostoucího uznávání významu
akreditace v ekonomické infrastruktuře EU.
Toto nařízení upravuje akreditační služby
a podporuje jak dobrovolné posuzování
shody tak i posuzování shody vyžadované
právními předpisy. Nařízení stanoví, že
akreditace udělovaná podle uznávaných
harmonizovaných norem je považovaná za
činnost orgánu veřejné moci a členské státy
EU jsou povinny jmenovat jediný národní
akreditační orgán, který se těmito činnostmi
bude zabývat. Tímto národním akreditačním
orgánem může být veřejná nebo soukromá
organizace, ale bez ohledu na svůj statut bude
považována za organizaci, která vykonává
činnost akreditace jako orgán veřejné správy.
V České republice je pověřen touto činností
Český institut pro akreditaci, o. p. s. (ČIA).
ČIA byl rozhodnutím ministra průmyslu
a obchodu č. 319/2009 oznámen Komisi ES
jako formálně uznaný vnitrostátní akreditační
orgán a jako jediný v ČR má právo vydávat
mezinárodně platná akreditační osvědčení.

„Národní akreditační orgány uznané
členským státem pracují dle mezinárodně
uznávaných standardů a podléhají
pravidelnému mezinárodnímu auditu –
vzájemnému prověřování jednotlivých
národních akreditačních orgánů,“
vysvětluje Ing. Jiří Růžička, ředitel ČIA.
„Myslím, že můžeme být spokojeni s tím,
že ČIA prochází tímto mezinárodním
ověřováním s velmi dobrými výsledky.“
Osvědčený způsob jak
rozlišit kvalitu

Mezi hlavní cíle výše uvedeného nařízení
patří posílení role akreditace, důsledného
využívání nabízených akreditačních služeb
a zejména zvýšení důvěry v akreditaci jako
jednoho z nástrojů prokazování odborné
způsobilosti subjektů posuzování shody.
S využitím akreditace se ve veřejném zájmu
posuzuje odborná způsobilost a integrita
organizací, které nabízejí služby zkoušení,
inspekce, kalibrace a certifikace (často
známější jako služby posuzování shody).
Akreditace patří mezi osvědčené způsoby jak
rozpoznat organizace, které splňují vysoké
požadavky a dodržují je. Veřejnost má vyšší
důvěru ve služby, pokud ví, že standardy podle
kterých jsou poskytovány jsou pravidelně
prověřovány, aktualizovány a uplatňovány.
Ing. Jitka Uhrová
Český institut pro akreditaci, o. p. s.
(www.cai.cz)
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