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Tento lánek neobsahuje nic objevného, ale p ináší pe liv uspo ádané informace o
aktuálním stavu legislativy a inností souvisejících s posuzováním shody, ke kterému
dosp la komunita všech stran, pro které je tato problematika životn d ležitá po
mezinárodním seminá i EUROLAB, který se konal v íjnu 2010 v Bruselu. Posuzování shody
je zde prezentováno spolu s metrologií a normalizací jako komplexní infrastruktura kvality.

Úkoly posuzování shody
Posuzování shody je technický termín, obsahem kterého jsou veškeré innosti, kterými se
ímo nebo nep ímo ur uje, který výrobek, postup a nebo služba plní základní požadavky a
je tedy ve shod s p íslušnými normami. Existují následující typy subjekt posuzování shody:
Laborato e
- zkušební laborato e
- kalibra ní laborato e
Inspek ní orgány
Certifika ní orgány
- systém ízení
- produkt (výrobk , proces , služeb)
- perzonálu.
Laborato e mají do svých inností zavedenu adu nástroj zabezpe ujících hodnov rnost
výsledk zkoušek, nap .:
zabezpe ení odborné zp sobilosti personálu
ov ování platnosti používaných metod
dokumentování návaznosti m idel
používání referen ních materiál
ú ast na zkoušení zp sobilosti
stanovování nejistot m ení
a dokumentování výše uvedeného v zavedeném, certifikovaném systému kvality.
Mezinárodní normaliza ní organizace – ISO a organizace pro pr myslový rozvoj Organizace
spojených národ – UNIDO, publikovaly spole
soubor nástroj pro posuzování shody pod
názvem "Building Trust" (ISO/UNIDO,2009, www.iso.org/ims ). Role posuzování shody v
infrastruktu e kvality a její funkce na trhu a rozvoji hospodá ství je ilustrována schématem na
následujícím obrázku.
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Obr.1 Infrastruktura kvality
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Infrastruktura kvality musí být založena na dokumentovaných normách. I když mohou být
normy p ipravovány mnoha organizacemi v etn spole ností a regulátor , je obvyklou rolí
národních normaliza ních orgán vyvíjet normy v souladu s vyváženými názory všech
ostatních zú astn ných stran. Požadavky uvedené v normách, vztahujících se na innosti
posuzování shody a na subjekty posuzující shodu, musí poskytovat d
ru ve výsledky
dosahované v t chto subjektech. Ve všech normách pro posuzování shody jsou následující
obecné požadavky na:
organizaci a strukturu
nestrannost a nezávislost
zp sobilost personálu a oprávn nost
za ízení, postupy a metody
pov ení pro posuzování shody a vydávání zpráv
systém ízení subjektu posuzujícího shodu.
V souvislosti s posuzováním shody je d ležité hledisko dostupnosti národních, regionálních a
mezinárodních norem, aby mohly být využívány všemi zú astn nými stranami (dodavateli,
kupujícími, orgány posuzujícími shodu i regulátory) k stanovení požadavk na posuzovaný
edm t (výrobek, proces, službu). Mezinárodní norma ISO/IEC 17007 poskytuje celkový
pohled na charakteristické rysy norem používaných p i posuzování shody. Soubor
mezinárodních norem pro posuzování shody je dán v následující tabulce.
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Obr. 2 Normy pro oblast posuzování shody
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ISO/IEC
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ISO/IEC
Guide 65
(1996)

Zkoušení zp sobilosti
ISO/IEC 17043 (2010)
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na

Vzájemné uznávání
ISO/IEC 17040 (2005)

Požadavky pro akredita ní orgány
ISO/IEC 17011 (2004)

Prohlášení dodavatele o shod
ISO/IEC 17050-1 ISO/IEC 17050-2 (2004)

Terminologie
ISO/IEC 17000 (2004)

ISO/IEC 17000:2004

Terminologie

ISO/IEC 17011:2004

Akredita ní orgány

ISO/IEC 17020:2004

Inspek ní orgány

ISO/IEC 17021:2004

Certifika ní orgány pro systémy ízení

ISO/IEC 17024:2003

Certifika ní orgány pro personál

ISO/IEC 17025:2005

Laborato e

ISO/IEC 17065- (2011)

Certifika ní orgány pro výrobky, procesy a služby

ISO/IEC 17040:2005

Prov rka akredita ního orgánu (Peer assessment)

ISO/IEC 17050-1:2004
ISO/IEC 17050-2:2004

Prohlášení dodavatele o shod
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Mezinárodní seminá EUROLAB k posuzování shody
K diskuzi na téma posuzování shody uspo ádal EUROLAB 20. íjna 2010 v Bruselu seminá
pod názvem "Kde jsme a kam krá íme" za ú asti zástupc pr myslu, orgán posuzování
shody, akredita ních a normaliza ních institucí, národních orgán a Evropské komise.
Program, jednotlivá vystoupení a záv ry jsou k dispozici na webu www.eurolab.org . Byla
stanovena následující klí ová témata:
Požadavky použitelné v systému posuzování shody. Systém posuzování shody
že být bu nepovinný (nap . stavební výrobky) nebo povinný (ve smyslu evropské
legislativy). Ve všech p ípadech se však systém musí vyvarovat t ch požadavk ,
které nejsou ve shod s existujícími harmonizovanými požadavky stanovenými nap .
v normách ISO/IEC ady 17000, uvedených výše.
Kooperace p i posuzování shody. Hodn zemí na evropské a národní úrovni
deklaruje, že spole enství subjekt posuzujících shodu je velmi otev ené
konstruktivní spolupráci s akredita ními orgány. Asociace EUROLAB zd raz uje
zájem mít otev enou a inorodou spolupráci ve všech zemích.

Akreditace a notifikace.
kolik lenských organizací EUROLAB se podílí na
vytvo ení souboru akredita ních požadavk pro notifika ní proces. Z odv tvových
hledisek ale ud lal tv í tým EA do sou asnosti v soustav sm rnic EA velmi malý
pokrok. Spole enství subjekt posuzujících shodu je p ipraveno p inést své
zkušenosti a poznání do tohoto d ležitého procesu harmonizace/zavád ní
akredita ních požadavk .
Nejistoty m ení ve formulování shody. Regula ní orgány a normaliza ní instituce
musí vzít na v domí nejistoty výsledk m ení p i srovnávání se stanovenými
mezními hodnotami nebo technickými daty. Následn musí také poskytnout pravidla
pro rozhodování. Naprosto jednozna né pochopení nejistoty m ení je d ležité v
mnoha oblastech jako jsou nap . environmentální analýzy, klinická chemie nebo
toxikologie. Odpovídající pé e, v novaná nejistotám m ení, by m la být vždy
uvážena s ohledem na r znou úrove závažnosti resp. proveditelnosti ve všech
oblastech zkoušení (nap .crash test - destruk ní zkouška nárazem).

Dozor trhu. Naskýtají se zde následující otázky: jak sledovat trh; jak nejú inn ji
využít omezené zdroje. Laborato e mohou pomoci orgán m dozoru p i plánování
kontrolních akcí, objas ování regulativních technických požadavk a školení o
zkoušení vzork výrobk . Je jasné, že zde nesmí dojít ke st etu zájmu a že
vnitrostátní orgány ídí tento proces.
Záv re ná poznámka
Posuzování shody je kontrola zda výrobky, materiály, procesy, systémy, služby a personál
spl ují požadavky p edpis , nebo odpovídají technickému popisu. P ináší to prosp ch
výrobc m, poskytovatel m služeb, uživatel m, spot ebitel m a regulátor m a podporuje
udržitelný rozvoj. Posuzování musí být založeno na mezinárodních normách, aby bylo
ryhodné a usnadnilo p ístup produkt m na sv tové trhy.
Mezinárodní normaliza ní organizace ISO a Organizace pro rozvoj pr myslu Spojených
národ UNIDO uvádí na svých stránkách (ISO/UNIDO, 2009, www.iso.org/ims ), že systémy
infrastruktury se liší stát od státu. P esto existuje všeobecná shoda na komplexním systému,
jaký je nazna en na následujícím schématu.
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Obr.3 Komplexní systém posuzování shody
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