
 Asociace prádelen a čistíren ČR 
Certifikační komise 

Purkyňova 648/125, 612 00 Brno Příloha č. 2 Směrnice pro oborovou certifikaci 
 ZÁVAZNÝ ČASOVÝ A VĚCNÝ PLÁN POSTUPU 

spolupráce APaČ a TZÚ při certifikaci dle Oborových Specifikací  únor 2020 

KROK KDO? Co a jak?

1. Objednavatel Sdělí svůj požadavek o certifikaci na adresu APaČ. 

2. Sekretariát 
APaČ

Informuje objednavatele o pravidlech certifikace a zašle objednavateli přihlášku/y.

3. Objednatel

Zašle:  
− vyplněné, podepsané, orazítkované a nascanované přihlášky v PDF formátu, 

viz příloha č.1 tohoto dokumentu, na adresu:  
info@apac.cz 

− vyplněné stejné přihlášky v editovatelném formátu na stejnou adresu: 
info@apac.cz 

4. Sekretariát 
APaČ

Přepošle neprodleně přihlášku zástupci kontrolora a CK. 

5. Sekretariát 
APaČ

Rozhodne o výši registračního poplatku a poplatku za činnost certifikační komise a 
vystaví fakturu, kterou zašle společně s informací o zaregistrování přihlášky na 
adresu objednavatele. 

6. Sekretariát 
APaČ

POZOR!!! Proces certifikace je zahájen až po zaregistrování přihlášky a 
zaplacení příslušných poplatků.  Sekretariát o této skutečnosti neprodleně 
informuje zástupce kontrolora a jednotlivé členy CK. 

8. TZÚ
Zpracuje a zašle návrh Smlouvy o kontrolní činnosti na období 3 roků (na celou 
dobu platnosti certifikátu) na adresu objednavatele. 
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9. TZÚ

Provede po podpisu a vrácení Smlouvy o kontrolní činnosti kontrolu provozu. 
Provedení kontroly provozu je vázáno na ukončenou mikrobiologickou kontrolu 
certifikovaných provozů podle OS 80-05 a na ukončenou kontrolu kvality praní 
dle OS 80-04. 

POZOR!!! Pokud si objednavatel nechá provést některé kontroly 
akreditovanou třetí stranou, pak platí, že musí předem zajistit a ke kontrole 
provozu připravit: 

− výsledky mi-bi kontrol provozů dle OS 80-05 (otisky, stěry, 
bioindikátory, vzduch, voda), 

− výsledky kontrol kvality praní dle OS 80-04 (praní tzv. 
kontrolních klůcků vč. výsledných protokolů), 

− záznamy o kontrolách dodržování předepsaných parametrů 
(dávkování pracích a pomocných pracích prostředků vč. jejich 
vyhodnocování, teplotní průběh lázně během pracího cyklu, vše 
ve spolupráci s dodavatelem PP a PPP, 

− záznamy z vlastních kontrol (např. kontrola prádla připraveného 
k expedici, dodržování hygienického plánu, kontrola kvality vody 
(tvrdost, obsah Cu, Mg, Fe…),  

− záznamy o školení pracovníků prádelny (hygiena, pracovní 
postupy…),  

− technologické postupy, pracovní postupy… 

10. TZÚ

Na základě provedené kontroly provozu zpracuje a zašle Závěrečný protokol (y) 
z kontroly provozu vč. protokolů s výsledkem mikrobiologické prověrky a kontrol 
kvality praní dle OS 80-04: 

− sekretariátu APaČ;  
− a objednavateli. 

Z protokolu musí být zřejmé, zda se jedná o certifikační, recertifikační či 
dozorovou kontrolu provozu!!! 
V protokolu musí být rovněž uvedeny normy, podle kterých kontrola proběhla tj. 
OS!!! 
V závěru Protokolu musí být uvedeno doporučení pro certifikační komisi 
tedy, zda na základě zjištění z kontroly provozu kontrolor komisi doporučuje: 

− udělení/neudělení certifikátu;  
− ponechání/odejmutí certifikátu; 
− případně i jiná doporučení apod. 

V případě zjištění jakékoli neshody zpracuje kontrolor Záznam o neshodě, zašle 
jej objednavateli, který provede analýzu příčiny neshody a popíše opatření, která 
budou provedena k odstranění neshody. 
Pokud je předpoklad, že doba k odstranění neshody překročí 4 měsíce od zahájení 
certifikačního řízení, kontrolor neprodleně informuje o této skutečnosti tajemníka 
certifikační komise.   
Záznam společně s důkazy o odstranění neshody objednavatel zašle kontrolorovi, 
který posoudí účinnost přijatých a realizovaných opatření a v případě, že opatření 
jsou dostatečná k odstranění neshody, dopracuje Závěrečný protokol a spolu se 
Záznamem o neshodě a důkazy o odstranění neshody jej předá na sekretariát 
APaČ. Doba k odstranění neshody může být maximálně 5 měsíců. Pokud v této 
době nedojde k odstranění neshody, musí se kontrola provozu zopakovat.  
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V Brně dne:       V Brně dne:     

  
 RNDr. Pavel Malčík                     Jana Puškáčová 
    ředitel TZÚ Brno       prezidentka APaČ 

11. Sekretariát 
APaČ

Provede kontrolu úplnosti dokumentů předaných TZÚ  vč. přípravy protokolu 
Rozhodnutí o výsledku certifikace a vše neprodleně zašle na adresy všem členům 
certifikační komise. 
Předání dokumentů musí být provedeno v tištěné nebo elektronické podobě a to 
na základě osobní dohody s jednotlivými členy komise. 

12. Certifikační 
komise

Jednotliví členové certifikační komise jsou povinni předložené dokumenty 
prostudovat a po doplnění obdrženého protokolu Rozhodnutí o výsledku certifikace 
tento dokument neprodleně zaslat předsedovi certifikační komise. Stanovisko musí 
být zpracováno a odesláno v tištěné nebo elektronické podobě a to na základě 
osobní dohody s předsedou komise. 
Předseda certifikační komise následně zpracuje závěrečné Rozhodnutí o vydání/
nevydání nebo ponechání/odejmutí certifikátu na základě stanovisek jednotlivých 
členů Certifikační komise, které zašle na adresu sekretariátu APaČ. 

13. Sekretariát 
APaČ

Zajistí distribuci informace, týkající se obdrženého Rozhodnutí o výsledku 
certifikace, kterou neprodleně předá:  

− objednavateli;  
− prezidentovi APaČ, týká se pouze případů certifikačních a recertifikačních 

kontrol;  
− TZÚ.  

Po provedení výše uvedeného dále zajistí:  
− přípravu a tisk certifikátů;  
− vyhotovení certifikačních log;  
− vyhotovení CD či jiného nosiče dat s logy;  
− vytištění požadovaného počtu certifikátů a log (originály).  

14. Sekretariát 
APaČ

Zajistí podepsání certifikátů prezidentem APaČ a neprodlené předání/zaslání 
certifikátů, log na CD či jiném nosiči dat objednateli.  
Současně zajistí i aktualizaci Seznamu vydaných-platných certifikátů, které jsou 
umístěny na internetových stránkách APaČ.  

15. Obecné info
Všechny ostatní důležité informace, viz např., jak a kdy je zahájeno a ukončeno 
certifikační řízení apod., jsou uvedeny přímo ve Směrnici. 
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