Certifikační orgán pro certifikaci
shody produktů Eurosignal

Verze:

1.6

Pelclova 2500/5, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Certifikační schéma č. 1a

Dle ČSN EN ISO/IEC 17067 jsou certifikační schémata typu 1a a 5 identifikována jako nejvíce vyhovující pro Certifikační orgán pro certifikaci
shody produktů Eurosignal při certifikaci produktu. Certifikační schémata jsou dále upřesněna ve Směrnici č. 14 Certifikační systém COV
v příslušné kapitole a jsou dostupná u manažera certifikačního orgánu. Systém certifikace je doplněn částí převzatou z ČSN EN 50129 kapitola 5.
Prvotní certifikace má v obou případech platnost 3 roky.
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CERTIFIKAČNÍ
SCHÉMA
č. 1a č. 1a
CERTIFIKAČNÍ
SCHÉMA
Evidence žádosti,
Registrace

Formulář žádosti viz
Příloha č. 4

Přezkoumání žádosti

Evidence žádosti, Záznam
v Žádosti o certifikaci
Záznamy (checklisty)
HW/SW
o formální kontrole
struktury dokladů 1. krok

Přezkoumání dokumentace
1. krok

Manažer
COV

Splňuje žádost
stanovené
požadavky?

Ne

Ano

Plán kvality

Vyrozumění
žadatele – volnou formou

Výzva k odstranění
nedostatků

Odstranění nedostatků
žadatelem

Stanovení vedoucího
posuzovatele a členů týmu
Přezkoumání žádosti

Plán kvality

Email

Prohlášení posuzovatelů
o tom, že nejsou v konfliktu
zájmu s produktem a jeho
dokumentací a že úkol
přijímají

Vyrozumění
žadatele o zahájení
posuzování

Vyrozumění žadatele o
zahájení posuzování – volnou
formou

Ředitel
(podpis)

Projednání a podpis
Smlouvy o dílo

Ano

Odstraněny
nedostatky?
Ne

Usnesení o zastavení řízení
a rozhodnutí o nákladech řízení
spojených s přezkoumáním žádosti

Smlouva o dílo

Vedoucí
posuzovatel

Vedoucí
posuzovatel

Dohoda o certifikaci
Záznamy (korespondence)
z podrobného přezkoumání
dokladů týmem
2. krok

Úvodní jednání týmu:
podrobné přezkoumání
dokumentace 2. krok

Posuzování od
1. etapy ŽC?

Ano

Ne

Check listy
1. stupně

Proces posuzování
dokumentace

KONEC

Zpracování etapových
checklistů dané etapy

Etapové checklisty
Stanovisko verifikátorů
k jednotlivým
checklistům 1 .stupně

Verifikace checklistů

P1
Připomínky /
neshody?

Ano

Stanovení termínu
vypořádání neshod a
připomínek

Ne

Stanovisko verifikátorů
k jednotlivým
checklistům 1 .stupně

Verifikace checklistů
1. stupně

pokračování
procesu

Předání etapových
checklistů klientovi

pokračování
procesu
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Vedoucí
posuzovatel

pokračování
procesu

pokračování
procesu

Stanovení termínu
vypořádání neshod a
připomínek

Etapové řízení

Připomínky/neshody vypořádány?

Ne

Ne

Žádá subjekt o
přerušení
řízení?
Ano

Ano

Informování klienta

Pokračuje další
etapou?

Ano

Ne

Souhrnná zpráva
1. stupně

Zpracování Souhrnné
zprávy 1. stupně

Jsou zjištěny
neshody?

Ne

Zpracování Souhrnné
zprávy 1. stupně

Zpráva o posouzení

Zpracování Konečné
zprávy 1. stupně

Konečná zpráva 1.
stupně

Vyhotovení certifikátu

Certifikát

Zveřejnění platnosti dané
certifikace

Webové stránky COV

Ano

Informování klienta

Usnesení o přerušení
řízení

Ano

Žádá subjekt o
přerušení
řízení?
Ne

Dokument o přerušení
řízení

Odstranění neshod

Posouzení odstranění
neshod

Jsou neshody
odstraněny?

KONEC

Ano

Ne

Usnesení o zastavení
řízení

Usnesení o zastavení
řízení
Certifikát nelze udělit
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Legenda:
xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

popis procesu

Xxxxxx
xxxx

Podepisuje manažer COV

xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxx

záznam, nebo dokument,
který v procesu vznikne

Xxxxxx
xxxx

Podepisuje Vedoucí
posuzovatel

xxxxxxxxxxx
xxxxxxx

rozhodovací blok

xxxxxxxxxx
xxxxxx

předdefinovaný postup

P1

Textový odkaz
k předdefinovanému postupu

Odkazy u některých postupů:
P1
Proces posuzování dokumentace je klíčovým procesem COV. Dle ČSN EN 50129 musí klient předložit tzv.
Důkaz bezpečnosti, který má stanovenou formu a obsah. Rozsah důkazu bezpečnosti včetně podpůrných
dokumentů je obvykle velmi rozsáhlý, čemuž odpovídá i časová náročnost posuzování. Přehled posuzované
dokumentace je obsahem Zprávy o hodnocení 1. stupně, resp. její Přílohy č. 1, ve které jsou zároveň chronologicky
sledovány i verze jednotlivých dokumentů, tak jak se vyvíjely v průběhu celého procesu posuzování.
Součástí posuzování dokumentace je rovněž ověřování věrohodnosti akreditací zkušeben a laboratoří, za jejichž
výsledky a závěry musí COV převzít odpovědnost.
V průběhu tohoto postupu dochází standardně ke komunikaci s klientem, která má nejčastěji formu e-mailů.
V případě svolaného jednání je pořízen zápis. Takto vzniklé záznamy jsou uloženy na Úložišti COV ve složce
"Korespondence" u konkrétní zakázky. V případě, že se neobjeví zásadní neshoda v některém s checklistů, která má
podstatný vliv na prodloužení prací, přejde proces ke zpracování Souhrnné zprávy o hodnocení.
P2
Na závěr předdefinovaného postupu dojde k vyrozumění klienta a k předání Zprávy o hodnocení.
V některých případech je vydání tohoto dokumentu podmínkou pro zahájení ověřovacího provozu výrobku.
Ověřovací provoz probíhá charakteristicky po dobu dvanácti měsíců za definovaných podmínek, a teprve po jeho
ukončení a kladném vyhodnocení lze proces certifikace uzavřít.
Ověřovací provoz a proces jeho vyhodnocování, není součástí certifikačního schématu, ale je věcí klienta. COV pro
ověřovací provoz definuje některé podmínky (bezpečnostně relevantní) a před ukončením certifikace posuzuje
vyhodnocení ověřovacího provozu.
P3
Zahájení procesu posuzování na místě je v některých případech podmíněno kladným vyhodnocením
ověřovacího provozu.
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