
 
 

Průběh certifikačního řízení MEDISPA 
(verze 20090829) 

 
 
Tento dokument popisuje jednotlivé kroky procesu vedoucího k získání členství v zájmovém 
sdružení právnických osob MEDISPA. Aktuální kontakty na jednotlivé účastníky procesu ze 
strany sdružení MEDISPA jsou vždy dostupné na stránkách sdružení www.medispa.cz 
 
 
I. Žadatel podá Žádost o certifikaci MEDISPA k rukám administrátora sdružení MEDISPA. 

Součástí žádosti je seznam dokumentů, které je třeba dodat současně se žádostí. 
Ostatní požadované dokumenty budou předloženy žadatelem v místě provádění 
certifikačního řízení v okamžiku konání certifikačního řízení. Přehled všech 
požadovaných dokumentů je obsažen v Certifikačních kritériích MEDISPA. Žádost bude 
podána ve standardní „papírové“ formě v počtu jednoho exempláře a jedna kompletně 
naskenovaná verze bude zaslána eMailem rovněž k rukám administrátora sdružení. 

 
II. Administrátor zařadí projednání žádosti do programu nejbližšího jednání MEDISPA. Na 

daném jednání MEDISPA bude stanovena certifikační komise. Komise musí mít vždy tři 
členy, přičemž jedním členem je vždy lékař, jedním členem je vždy člen řídícího výboru 
a jedním členem bude vždy garant. Jeden ze členů certifikační komise bude na základě 
hlasování přítomných členů sdružení jmenován předsedou certifikační komise. 

 
III. Certifikační řízení proběhne nejpozději do 30 dnů od jmenování certifikační komise. 

Přesné datum konání certifikačního řízení bude stanoveno předsedou certifikační 
komise po dohodě s žadatelem. 

 
IV. Před zahájením samotného certifikačního řízení proběhne kontrola náležitostí Žádosti o 

certifikaci a přiložených dokumentů. Certifikační řízení bude zahájeno pouze v případě, 
že všechny náležitosti jsou řádně splněny. V případě nesouladu bude žadatel vyzván 
k doplnění a upřesnění požadovaných náležitostí a bude stanoven náhradní termín pro 
certifikační řízení. 

 
V. V průběhu certifikačního řízení bude provedena kontrola: 

a. dokladů, které nebyly součástí žádosti o certifikaci a jsou součástí certifikačního 
řízení 

b. souladu skutečného stavu subjektu se stavem uváděným v předložené 
dokumentaci 
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VI. V průběhu certifikačního řízení bude certifikační komisí sestaven Zápis z hodnocení 
stavu naplnění Certifikačních kritérií MEDISPA certifikovaným subjektem. Za správnost 
a úplnost tohoto zápisu odpovídá předseda certifikační komise. 
 
Bude-li výsledek certifikačního řízení kladný, bude nejpozději do 30 dnů od data 
podpisu protokolu předán žadateli „Certifikát kvality MEDISPA“. Dále žadatel obdrží 
Licenční smlouvu k předmětu průmyslového vlastnictví, tj. k užívání ochranné značky 
MEDISPA. Na základě podpisu smlouvy bude žadateli vydán příslušný počet 
samolepek k označení certifikovaných objektů CD s logem MEDISPA pro další 
využívání loga v propagačních materiálech. 
 
Bude-li výsledek certifikačního řízení záporný z důvodu nedostatků v dokumentaci nebo 
z důvodu nesouladu skutečného stavu objektu se stavem uváděným v předložené 
dokumentaci nebo z důvodu nedostatků v objektu samotném, bude certifikační komisí 
přijato rozhodnutí o dalším postupu s tím, že bude proveden výběr ze dvou možných 
alternativ: 

 
a. nedostatky jsou odstranitelné povahy – certifikační řízení bude obnoveno po 

odstranění nedostatků 
 
b. nedostatky jsou neodstranitelné povahy – certifikační řízení bude zastaveno 

 
 
Rozhodnutí o výběru dalšího postupu bude zaznamenáno v Zápisu z hodnocení stavu 
naplnění Certifikačních kritérií MEDISPA certifikovaným subjektem. 


