CERTIFIKACE A BEZPEČNOST INFORMACÍ

Akreditace
znamená
zvýšení důvěry
„Svým způsobem se akreditace
nepřímo dotýkají každého z nás,”
tvrdí Ing. Jiří Růžička, MBA,
ředitel Českého institutu pro akreditaci o. p. s.

L

etošní 9. červen byl vyhlášen Mezinárodním akreditačním
fórem (IAF) a Mezinárodním sdružením pro akreditaci
laboratoří (ILAC) Mezinárodním dnem akreditace. Můžete
našim čtenářům přiblížit, co vlastně akreditace znamená?
Akreditace je oficiální potvrzení nezávislosti, objektivity a odborné
způsobilosti subjektu pro vykonávání definovaných činností. Akreditace
znamená zvýšení důvěry v dodržování potřebné úrovně jakosti
poskytovaných služeb oblasti zkoušení certifikace nebo inspekce.
Akreditace se dotýká určitým způsobem nepřímo každého z nás.
Pokud je cokoli dodáno, ať už je to pitná voda, nebo komplex systémů
informačních technologií, zákazník očekává kvalitu, která naplní jeho
požadavky. Způsobilost organizace dodávat kvalitní produkty nebo
služby může být potvrzena akreditovanou certifikací. Pokud jsou
požadovány správné výsledky měření, obracíme se na akreditované
laboratoře, kde je zajištěna důvěryhodnost a správnost výsledků.
Možnost kontinuálního dohledu nad činností akreditovaných subjektů
kompetentním akreditačním orgánem zajišťuje, že výběr například
laboratoře nebo certifikačního orgánu může být informovanou
a důvěryhodnou volbou a ne rizikem.
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Vyvíjí v poslední době Český institut pro akreditaci nějaké konkrétní
aktivity ke zvýšení důvěry v certifikaci a akreditaci?
Ano, velký ohlas mělo vyhlášení Etického kodexu akreditované nebo
certifikované osoby, ke kterému se k dnešnímu dni přihlásilo již
117 firem. Prvních pět firem, které k Etickému kodexu přistoupily, se
zúčastnilo slavnostního podepsání tohoto dokumentu. Věříme, že tímto
krokem posílíme důvěryhodnost těchto procesů.
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Jaký je význam akreditace v mezinárodním, zejména evropském
měřítku?
V celosvětovém měřítku působí dvě organizace zabývající se akreditací
a v Evropě jedna. Jedná se o organizace:
ILAC – International Laboratory Accreditation Cooperation (Mezinárodní
spolupráce pro akreditaci zkušebních a kalibračních laboratoří)
IAF – International Accreditation Forum (Mezinárodní sdružení pro
akreditaci certifikačních orgánů)
EA – European co-operation for Accreditation (Evropská spolupráce
pro akreditaci, zkušebních a kalibračních laboratoří, certifikačních
a inspekčních orgánů).
Tyto mezinárodní organizace mají za cíl harmonizovat činnosti
akreditačních orgánů a pomáhat odstraňovat překážky v mezinárodním
obchodu (realizace jednoho zkoušení, certifikace nebo inspekce
a uznávání jejich výsledků na celém trhu). Dané cíle jsou naplňovány
posuzováním jednotlivých akreditačních orgánů. Kladným výsledkem
uvedeného posouzení je možnost pro akreditační orgán podepsat

mnohostranné dohody o vzájemném uznávání výsledků akreditačních
orgánů.
V reálném důsledku to znamená, že akreditace českých subjektů jsou
uznávány v zemích, kde akreditační orgán podepsal uvedené dohody.
Například akreditované subjekty Českým institutem pro akreditaci, jsou
uznávány v Anglii, Německu, Švédsku, Austrálii, Japonsku, atd., ale
samozřejmě je tomu i naopak.
Subjekty akreditované Českým institutem pro akreditaci, jsou uznávány
v rámci všech v současné době uzavřených, mnohostranných dohod
o vzájemném uznávání výsledků akreditačních orgánů uvedených
mezinárodních organizací. Více informací najdete na našich
internetových stránkách: www.cai.cz
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