Koncepce ČIA
1.

Účel dokumentu
Koncepce ČIA je základní strategický dokument, vyjadřující poslání společnosti
a vymezující oblasti působnosti. Koncepce stanovuje základní rámec fungování ČIA,
a to s ohledem na dlouhodobý rozvoj ČIA.

2.

Důvod vytvoření a poslání ČIA
Budování akreditačního systému, v souladu s Globální koncepcí pro zkoušení
a certifikaci, bylo v ČR zahájeno v roce 1988 v rámci státní správy. V roce 1993 byl
zřízen ČIA jako samostatná příspěvková organizace, nezávislý akreditační orgán
s obecnou působností ve všech oblastech akreditace. Posláním ČIA bylo poskytovat
akreditační služby státu, jeho organizačním složkám, ale i nestátním subjektům. V
roce 1998 byl ČIA pověřen prováděním akreditace jako nestátní obecně prospěšná
společnost založená státem. Tím byla výrazně posílena požadovaná nezávislost
národního akreditačního orgánu.
Služeb akreditačního systému ČR spravovaného ČIA je možno využívat jak v
oblastech regulovaných právními předpisy, tak i ve vztazích smluvních a
dobrovolných.
Na základě pověření ČIA k provádění akreditace rozhodnutím Ministerstva průmyslu
a obchodu (č. 135/98 z 1.7.1998) a rozhodnutí ministra průmyslu a obchodu (č.
319/2009 ze 17.12.2009) o notifikaci ČIA Komisi ES, působí ČIA v České republice
jako jediný formálně uznaný vnitrostátní akreditační orgán, oprávněný provádět
akreditaci v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008.
Českou republiku zastupuje ČIA v Evropské organizaci pro spolupráci v oblasti
akreditace (EA) a v mezinárodních organizacích zabývajících se akreditací
(International Laboratory Accreditation Cooperation – ILAC, International
Accreditation Forum – IAF a Forum of the Accreditation and Licensing Bodies –
FALB).

3.

Zainteresované strany
Všechny strany přímo i nepřímo zainteresované v oblasti akreditace (vnější i vnitřní)
mají zájem na řádném fungování a rozvoji akreditačního systému ČR spravovaného
ČIA. Proto jakékoliv návrhy strategických rozhodnutí musí být hodnoceny i z jejich
pohledu. Těmito zainteresovanými stranami jsou:
– Orgány veřejné správy (státní správy, územní samosprávy) – očekávají a prosazují
využívání akreditace v oblasti regulované unijními i národními právními předpisy;
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– Správní rada – očekává poskytování služeb, a to v celém rozsahu specifikovaném
Zakládací listinou a pověřením Ministerstva průmyslu a obchodu, za odpovídající
úhradu;
– Subjekty posuzování shody a další zákazníci – očekávají kvalitní dostupné služby,
jejichž výsledky jsou uznávané na odpovídajícím území;
– Uživatelé služeb akreditovaných subjektů – očekávají důvěryhodné a na
odpovídajícím území uznávané nálezy;
– Management – očekáváním jsou spokojené zainteresované strany i subjekty
posuzování shody a další zákazníci, uznávání výsledků akreditace na odpovídající
úrovni, kvalifikovaní, kompetentní a odpovědní pracovníci;
– Zaměstnanci – očekávají stabilitu společnosti (pracovních míst), odpovídající
odměňování a uznání, funkční systém řízení lidských zdrojů a s tím spojené
možnosti odborného růstu a rozvíjení tvořivého myšlení, moderní pracovní
prostředí a technické vybavení.
4.

Oblasti poskytovaných služeb
Podle nového legislativního rámce (New Legislative Framework – NLF: nařízení EP
a Rady (ES) č. 764/2008, nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008 a rozhodnutí EP a
Rady č. 768/2008/ES) systém akreditace fungující podle závazných pravidel přispívá
k posílení vzájemné důvěry mezi členskými státy EU v odbornou způsobilost subjektů
posuzování shody a tudíž v osvědčení o shodě a protokoly o zkouškách, které
vydávají. Tím posiluje zásadu vzájemného uznávání.
Za podpory zakladatele nebo jeho prostřednictvím musí ČIA trvale zdůrazňovat, že
transparentní akreditace má být považována vnitrostátními orgány veřejné moci v
celém Společenství za výsadní prostředek dokládající odbornou způsobilost subjektů
posuzování shody.
V souladu s právní úpravou provádí ČIA akreditaci v rozsahu specifikovaném
Zakládací listinou a pověřením Ministerstva průmyslu a obchodu jako činnost orgánu
veřejné správy (v intencích nařízení č. 765/2008), anebo jako plnění
soukromoprávního vztahu. Vedle toho je oprávněn poskytovat související doplňkové
činnosti.
S využitím zpětné vazby od uživatelů ČIA zajišťuje akreditační služby v jimi
požadované kvalitě. Při své činnosti ČIA působí ohleduplně k životnímu prostředí a v
rámci možností využívá environmentálně šetrné služby a materiály.

5.

Zásady hospodaření
V zájmu zachování ekonomické stability je založeno hospodaření ČIA na těchto
zásadách:
– Působit na neziskovém základě (dle čl. 4 odst. 7 nařízení EP a Rady (ES)
č. 765/2008).
– Komunikovat se zakladatelem ČIA tak, aby byly zajištěny náležité finanční zdroje
pro řádné plnění úkolů, včetně plnění zvláštních úkolů, jakými jsou např. činnosti
v rámci evropské a mezinárodní spolupráce v oblasti akreditace a činnosti nutné k
podpoře veřejné politiky, které nejsou financovány z vlastních zdrojů (dle čl. 4
odst. 9 nařízení EP a Rady (ES) č. 765/2008).
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– Zajišťovat dlouhodobě vyrovnané hospodaření pokrývající náklady na prováděné
služby, případný kladný výsledek hospodaření odvádět do rezervního fondu ke
krytí případných výkyvů.
– Za podpory zakladatele ČIA jednat s ústředními orgány státní správy o aktivní
účasti ČIA na legislativních úpravách s cílem využívání akreditačního systému v
souladu s nařízením EP a Rady (ES) č. 765/2008, spravovaného ČIA a tím zajistit
rozšíření objemu poskytovaných akreditačních služeb.
– Vytvořením podmínek zajistit růst podílu objemu tržeb za služby poskytované
mimo akreditaci, zejména za služby pro podporu a rozvoj akreditace.
– Zvyšování mezd nad rámec inflace realizovat (pokud to dovolí dosažené tržby)
pouze do takové výše, aby trend růstu celkových mezd v ČIA nepřevýšil trend
růstu mezd v ČR (klouzavě podle průměru za předchozí rok).
6.

Oblasti rozvoje nových služeb
Rozvíjet činnost ČIA v souladu s pověřením a oznámením Ministerstva průmyslu
a obchodu a pravidly Evropské organizace pro spolupráci v oblasti akreditace (EA)
a mezinárodních organizacích zabývajících se akreditací (ILAC, IAF a FALB).
Rozvoj služeb musí být v souladu s novým legislativním rámcem (NLF).
Nové služby projednávat s věcně příslušnými zainteresovanými stranami, zejména
pak s ústředními orgány státní správy kompetentními v dané oblasti.
Pro následující období je rozvoj služeb zaměřen na oblast posuzování plnění
požadavků týkajících se oznámených subjektů (dle čl. R17 nařízení EP a Rady (ES) č.
768/2008).

7.

Lidské zdroje
Zaměstnanci a externí pracovníci podílející se na fungování procesu akreditace tvoří
„skryté bohatství“ ČIA, bez něhož by tento proces nebylo možno realizovat na
národní, evropské natož na mezinárodně srovnatelné úrovni prokázané pravidelnými
evaluacemi. Jsou proto vytvářeny a udržovány vhodné postupy a podmínky pro řízení
a rozvoj lidských zdrojů zajišťující udržení zejména klíčových pracovníků ČIA při
neustálém zvyšování jejich profesních a klíčových kompetencí a osobního rozvoje.
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