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V minulé části jsme se zabývali požadavky uvedené
normy na systém managementu ve zkušební labora-
toři spolu s komentářem k jednotlivým ustanovením
a některými praktickými zkušenostmi. Dnes si uká-
žeme na jednotlivých příkladech naplňování někte-
rých výše uvedených požadavků normy ISO/IEC
17025 v praxi.
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Organizační a řídící struktura laboratoře může být
například v následující podobě:

Pro všechny klíčové funkce by měli být určeni zá-
stupci. Zkušební technici by pro různé typy zkoušek
měli být pokud možno rovněž zastupitelní, což sou-
visí se schopností laboratoře dodržovat plánované ter-
míny zkoušek, a tedy rovněž se spokojeností zákaz-
níka i v případě dovolené nebo nemoci příslušného
pracovníka.

Laboratoř musí mít přesně stanoveny odpovědnosti
a pravomoci jednotlivých pracovníků za veškeré čin-
nosti, související se systémem managementu. Osvěd-
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čeným a přehledným popisem je matice odpověd-
nosti, jejíž názorný příklad ukazuje následující ta-
bulka.

Matice odpovědnosti zkušební laboratoře
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4.2 Vybudování a udrÏování systému O S S

4.2 Stanovení politiky a cílÛ kvality O S

4.2 Schvalování pfiíruãky kvality O S S

4.3 Návrh interního dokumentu S O

4.3 Schválení interního dokumentu O

4.3 Vydání interního dokumentu O

4.3 Zmûny interního dokumentu O S S

4.3 ¤ízení technick˘ch norem O S

x

x

x

5.4 Validace metod S O

5.4 Nejistota mûfiení O S

5.4 Odborná garance zkou‰ek O

5.4 Kontrola v˘konu zkou‰ek O

5.5 Evidence zafiízení O

5.5 Seznam mûfiidel O

5.5 Ovûfiování a kalibrace mûfiidel O

5.5 Kontrola mûfiidel a zafiízení O

5.5 Plán údrÏby O

x

x

5.9 Kontrola správnosti mûfiení O

5.9 Monitorování zkou‰ek O S

x

x
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Legenda (funkce):
• VZL: vedoucí laboratofie,
• TV: technick˘ vedoucí laboratofie,
• MK: manaÏer kvality,
• M: metrolog,
• VS: vedoucí skupiny,
• O: odpovídá,
• S: spolupracuje.

Pracovníci zastávající klíčové funkce v laboratoři by
měli mít písemné jmenování nebo pověření k výkonu
své činnosti, jehož znění může vypadat následujícím
způsobem (samozřejmě jde zde o obsah, forma a gra-
fická úprava může odpovídat ostatním řízeným doku-
mentům používaným v laboratoři). Tedy např.:

JMENOVÁNÍ DO FUNKCE METROLOGA ZKUŠEBNÍ
LABORATOŘE XYZ

Pracovník ... je jmenován do funkce metrologa zku‰ební
laboratofie. Ve své funkci zodpovídá za stav metrologie
v laboratofii a jeho shodu s poÏadavky âSN EN ISO/IEC
17025:
1. Vede a udrÏuje v aktuálním stavu seznam zku‰ebního

zafiízení.
2. Vede a udrÏuje v aktuálním stavu seznam mûfiidel a mû-

fiících zafiízení s údaji o jejich ovûfiování nebo kalibraci.
3. Vede a udrÏuje v aktuálním stavu karty jednotliv˘ch mû-

fiidel.
4. Zaji‰Èuje ovûfiování a kalibraci mûfiidel v pfiedepsan˘ch

intervalech.
5. Zaji‰Èuje identifikaãní oznaãení mûfiidel a umístûní ka-

libraãních oznaãení na mûfiidla.
6. Oznaãuje, pfiípadnû stahuje mûfiidla, která neodpoví-

dají poÏadovanému stavu.
7. Ve spolupráci s technick˘m vedoucím navrhuje nákup

mûfiícího zafiízení.
8. Provádí namátkové kontroly fyzického stavu mûfiících

zafiízení.
9. UdrÏuje svou kvalifikaci úãastí na ‰koleních a seminá-

fiích, pofiádan˘ch externími organizacemi.
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Všichni pracovníci laboratoře by také měli mít písem-
ný popis práce a pracovní náplň. Jako příklad
uveďme popis práce zkušebního technika:

Zkušební technik 1

1. Provádí tyto zkoušky, uvedené v seznamu zkoušek
akreditované zkušební laboratoře: zkouška č. 2, 5,
6, 9, 10, 12...

2. Provádí odběry vzorků těchto materiálů / výrobků/:
.....

3. Při vzorkování a zkouškách dodržuje všechny po-
žadavky příslušných technických norem a poža-
davky interních předpisů laboratoře.

4. Vede předepsané záznamy o vzorkování a zkouškách
a zodpovídá za jejich archivaci.

5. Vypracovává návrhy smluv na zkoušky.
6. Vypracovává protokoly o zkouškách.
7. Závady na zkušebním nebo měřícím zařízení ozna-

muje neprodleně technickému vedoucímu a metro-
logovi.

8. Zajišťuje pořádek na svém pracovišti.
9. Plní další úkoly podle pokynů vedoucího laboratoře.

Ochrana důvěrných informací, s nimiž pracovníci
laboratoře přicházejí do styku, je důležitým požadav-
kem. Vzhledem k tomu, že laboratoř zkouší výrobky
a materiály často pro vzájemně si konkurující společ-
nosti, existuje riziko, že by se zákazník mohl náhodně
seznámit s údaji a informacemi o konkurenčním vý-
robku. Laboratoř proto musí přijmout opatření, která
tomu zabrání, jako např.:
• registrace osob vstupujících do prostorů laboratoře,
• souhlas odpovědného pracovníka s pohybem ná-

vštěvníka po laboratoři,
• doprovod návštěvníka po celou dobu jeho pobytu,
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• v případě účasti zákazníka při zkouškách jeho vý-
robku nelze současně v téže místnosti provádět
zkoušky jiného výrobku,

• v laboratoři nemohou být přístupné záznamy
o zkouškách nebo zkušební protokoly,

• dveře jednotlivých zkušebních místností mají být
uzamčené a přístupné pouze povolaným osobám buď
pomocí zvláštních klíčů, nebo za použití magnetic-
kých karet; totéž se týká i prostor, kde se skladují
vzorky,

• elektronicky uložená data musí být zabezpečena
proti neoprávněnému přístupu jak zabezpečením
celé počítačové sítě, tak hesly pro jednotlivé počí-
tače a pracovníky.

PŘÍRUČKA KVALITY ZKUŠEBNÍ LABORA-
TOŘE

Základním dokumentem systému managementu je
příručka kvality. Příručka může být vytvořena ve
dvou základních variantách. Ta první, která bývá ob-
vyklejší, obsahuje pouze základní údaje a informace
o jednotlivých prvcích systému a činnostech labora-
toře a odkazuje na další interní předpisy, detailně po-
pisující jednotlivé procesy a postupy. U druhé varianty
pak příručka přímo zahrnuje podrobný popis všech
procesů a činností (stejné přístupy jsou obvyklé i např.
z příručky kvality dle ISO 9001, ale i dalších systé-
mových norem). Příklady obou variant i s ukázkou
textu uvádějí následující odstavce:

Varianta 1

Struktura a obsah příručky kvality v případě první
varianty:
01 Úvod
02 Seznam revizí a změn
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03 Obsah
04 Související dokumenty
05 Seznam příloh

1 Rozsah platnosti
2 Definice, použité zkratky a symboly
3 Politika kvality
4 Požadavky na management

4.1 Organizace
4.2 Systém managementu
4.3 Řízení dokumentů
4.4 Přezkoumání poptávek, nabídek a smluv
4.5 Subdodávky zkoušek
4.6 Nakupování služeb a dodávek
4.7 Služby zákazníkovi
4.8 Stížnosti
4.9 Řízení neshodných prací při zkoušení
4.10 Zlepšování
4.11 Opatření k nápravě
4.12 Preventivní opatření
4.13 Řízení záznamů
4.14 Interní audity
4.15 Přezkoumávání systému managementu

5 Technické požadavky
5.1 Všeobecně
5.2 Osoby pracující v laboratoři
5.3 Prostory a podmínky prostředí
5.4 Zkušební metody a validace metod
5.5 Zařízení
5.6 Návaznost měření
5.7 Vzorkování
5.8 Zacházení se zkušebními položkami
5.9 Zajišťování kvality výsledků zkoušek
5.10 Uvádění výsledků

6 Závazky z akreditace
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Politika kvality zkušební laboratoře zabezpečuje na-
kupování materiálního vybavení a služeb v takové kva-
litě, aby bylo zajištěno správné provádění zkoušek
a zákazník obdržel jejich objektivní výsledky.

Laboratoř provádí výběr důvěryhodných dodavatelů
materiálů a služeb, které opakovaně prověřuje.
O těchto prověrkách a hodnocení vede laboratoř zá-
znamy a má každoročně aktualizovaný seznam schvá-
lených dodavatelů.

Laboratoř má vypracované postupy pro kontrolu na-
kupovaných zařízení, materiálů a činidel, zajišťující
splnění požadavků před jejich použitím. O provede-
ných kontrolách jsou vedeny záznamy.

Postup pro výběr a nakoupení zkušebního zařízení je
uveden v interním předpise ...

Postup pro výběr a nakoupení spotřebního materiálu
a činidel je uveden v interním předpise ...

Postup pro nakupování služeb je uveden v interním
předpise ...

Varianta 2

U druhé varianty je struktura obdobná, příručka je však
rozšířena např. o přílohy:
1. Personální obsazení laboratoře
2. Matice odpovědnosti
3. Seznam akreditovaných zkoušek
4. Kompetence zkušebních techniků pro jednotlivé

zkoušky
5. Seznam zkušebního zařízení

Jednotlivé články pak obsahují podrobný popis pro-
cesu, např.:
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4.4 Přezkoumání poptávek, nabídek a smluv

4.4.1 Objednávky od zákazníků

Všechny objednávky jsou registrovány u vedoucího
laboratoře. Registrace probíhá takto:
• zápis do knihy došlé pošty,
• přezkoumání objednávky pověřeným pracovníkem,
• zápis do knihy zakázek pod přiděleným zakázkovým

číslem,
• označení originálu objednávky zakázkovým číslem

a datem přijetí,
• vyhotovení kopie objednávky s uvedením řešitele,
• předání kopie objednávky řešiteli.

O případných jednáních se zákazníkem, týkajících se
jeho požadavků se vztahem ke zkušební činnosti, se
vedou záznamy a ukládají se do složky zakázky.

Pokud laboratoř hodlá použít zkoušku, pro niž platí
pravidla o flexibilní akreditaci, nebo chce pro někte-
rou ze souboru zkoušek využít subdodavatele, nechá
si souhlas zákazníka potvrdit písemně.

4.4.2 Nabídky na zkušební činnost

Požadavky na zkušební činnost jsou registrovány u ve-
doucího laboratoře obdobně jako objednávky. Návrh
nabídky v listinné podobě vypracuje pověřený pra-
covník, nabídku schvaluje vedoucí laboratoře.

4.4.3 Smlouvy

Na všechny zakázky na zkušební činnost, jejichž cena
převyšuje částku XXX Kč, se uzavírají písemné
smlouvy. Návrh smlouvy podle stanoveného vzoru vy-
pracovává řešitel zakázky, přezkoumává a podepisuje
vedoucí laboratoře. Smlouva se vypracovává ve 3 vy-
hotoveních, z nichž 2 jsou zaslána zákazníkovi k pod-
pisu. Vrácený podepsaný výtisk se ukládá do archivu.
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O případných jednáních se zákazníkem, týkajících se
jeho požadavků se vztahem ke zkušební činnosti, se
vedou záznamy a ukládají se do složky zakázky.

Pokud laboratoř hodlá použít zkoušku, pro niž platí
pravidla o flexibilní akreditaci nebo chce pro někte-
rou ze souboru zkoušek využít subdodavatele, nechá
si souhlas zákazníka potvrdit písemně.

Související dokumentace:
• kniha došlé pošty,
• kniha zakázek,
• vzory smluv,
• dokumentace zakázky.

POLITIKA KVALITY ZKUŠEBNÍ LABORA-
TOŘE

Deklarování přístupu laboratoře ke kvalitě je obsaženo
v dokumentu, jenž se nazývá prohlášení o politice
kvality, které bývá vydáváno jako samostatný doku-
ment, ale může být i součástí příručky kvality.

Může mít například tuto podobu:

PROHLÁŠENÍ O POLITICE KVALITY

Zkušební laboratoř se při své činnosti řídí politikou,
jejímž cílem je získat spokojenost a důvěru svých zá-
kazníků svým profesionálním, odborným a objektivním
výkonem při současném soustavném plnění všech kri-
térií normy ČSN EN ISO/IEC 17025.

Management laboratoře se zavazuje k neustálému
zlepšování systému kvality a prohlašuje, že laboratoř
poskytuje služby na nejvyšší možné úrovni.

Laboratoř zabezpečuje ochranu důvěrných informací
o zákazníkovi a jeho výrobcích před třetími osobami.
Laboratoř při své činnosti uplatňuje nestrannost, ne-
závislost a rovný přístup ke všem zákazníkům.
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Laboratoř zajišťuje soustavné vzdělávání a výcvik
svých pracovníků s ohledem na nejnovější poznatky.

Management laboratoře prohlašuje, že personální
i přístrojové vybavení laboratoře, finanční zdroje
a používané zkušební postupy umožňují zabezpečit po-
žadovanou kvalitu prováděných zkoušek a vysokou
úroveň poskytovaných služeb a uspokojení požadavků
zákazníků.

Vedoucí laboratoře se zavazuje postupovat při všech
činnostech ve shodě s ČSN EN ISO/IEC 17025.

V návaznosti na politiku kvality si laboratoř stanovuje
na kratší období, obvykle jeden rok, cíle kvality. Cíle
musí být konkrétní, aby jejich splnění bylo možné vy-
hodnotit, a u každého z nich musí být stanovena od-
povědná osoba.

Příklad cílů kvality v laboratoři:

Zkušební laboratoř si stanovuje pro rok ... tyto cíle
kvality:

1. V souladu s plánem rozvoje a na základě nově vy-
daných harmonizovaných evropských technických
specifikací zavést nejméně 5 nových zkušeních po-
stupů
Zodpovídá: vedoucí laboratoře Termín:

2. Pro nově zaváděné zkoušky zakoupit tato zkušební
zařízení.
Zodpovídá: technický vedoucí laboratoře Termín:

3. Provést formou jednoduchých dotazníků průzkum
spokojenosti zákazníků.
Zodpovídá: manažer kvality Termín:

4. V souladu s plánem výcviku zajistit účast vybraných
pracovníků na odborných školeních, pořádaných
externími organizacemi.
Zodpovídá: vedoucí laboratoře Termín:
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5. Zvyšovat jazykové znalosti pracovníků laboratoře
účastí 2 pracovníků na jazykových kurzech.
Zodpovídá: vedoucí laboratoře Termín:

V minulé části jsme uvedli, že laboratoř musí mít seznam
dokumentů souvisejících s managementem kvality.
Z praktických důvodů se obvykle vedou zvláště seznam
interních předpisů, seznam zkušebních a pracovních po-
stupů, seznam návodů pro obsluhu a údržbu zkušebních
zařízení, seznam technických norem a další. Seznam in-
terních předpisů může zahrnovat např. předpisy:
1. Řízení dokumentů a záznamů
2. Výstupní dokumenty
3. Kvalifikace a výcvik pracovníků
4. Přezkoumání systému managementu
5. Přezkoumání nabídek a smluv
6. Nakupování dodávek a služeb
7. Vzorkování, manipulace a skladování vzorků
8. Zkoušení
9. Prostory a podmínky prostředí

10. Zařízení
11. Nové zkušební metody
12. Řízení neshod, nápravná a preventivní opatření
13. Interní prověrky
14. Řešení stížností
15. Statistické metody a nejistoty měření
16. Elektronický systém pro data a informace

Seznam zkušebních a pracovních postupů:
1. Interní zkušební postup pro zkoušku ...
2. Pracovní postup při provádění ...
3. Provádění výpočtů při stanovení ...

Databáze technických norem je obvykle vedena elek-
tronicky. Uživatelé mají někdy přímý přístup k jednot-
livým normám a v tom případě zodpovídají sami za
aktuálnost použité normy. Pokud jsou normy distri-
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buovány centrálně, je nutné vést evidenci držitelů jed-
notlivých norem, aby mohli být včas a spolehlivě in-
formováni o nastalých změnách.

Seznam dalších dokumentů laboratoře zahrnuje např.:
- seznam formulářů pro zkoušky,
- seznam měřidel,
- roční plán školení a výcviku,
- roční plán interních prověrek,
- roční plán preventivních opatření,
- roční plán údržby zařízení,
- seznam schválených dodavatelů zkušebních zařízení,
- seznam schválených dodavatelů služeb a materiálů,
- knihu stížností,
- knihu doručené pošty,
- knihu zakázek,
- vzory objednávek, smluv, vydávaných dokumentů.

a další dokumenty a seznamy podle potřeb laboratoře

Laboratoř nakupuje zkušební zařízení, pomocné ma-
teriály pro zkoušky a služby. Při jejich nakupování
musí laboratoř používat pouze takové dodavatele, kteří
jsou uvedeni v seznamu schválených dodavatelů,
který je každoročně aktualizován na základě hodno-
cení, prováděného laboratoří. Příklad seznamu doda-
vatelů materiálů:
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EEE 555 1 3 2 2 8
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Legenda/hodnocení:
• 3: velmi dobr ,̆
• 2: vyhovující,
• 1: nevyhovující.

Laboratoř si např. stanoví, že schválený dodavatel
musí v celkovém hodnocení dosáhnout alespoň
8 bodů, přičemž u žádného kritéria nesmí být hodno-
cení 1.

Dodavatel 555 musí být na základě tohoto posledního
hodnocení ze seznamu vyřazen a nahrazen jiným.

POSTUP ČINNOSTI ZKUŠEBNÍ LABORATO-
ŘE

Základním posláním laboratoře a hlavní náplní její
práce je zkoušení jako služba zákazníkovi. Postup
činnosti lze ve zjednodušené podobě vyjádřit násle-
dujícím vývojovým diagramem:
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Poptávka 

zákazníka Vût‰inou telefonicky nebo písemnû

Vyjasnûní poÏadavkÛ zákazníka, 

nabídka ceny a termínu

Zákazník nûkdy formuluje 

objednávku jinak, neÏ bylo 

dohodnuto, nebo dodá 

nevhodné vzorky

Ano

Ne

SchÛzka

se 

zákazníkem

Pfiijetí

objednávky

a vzorkÛ

Dal‰í 

projednání se

zákazníkem

Pfiezkoumání
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Návrh
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Pfiezkoumání

Odesílání

a podpis

smlouvy

Zadání

zkou‰ky

Provedení

zkou‰ky

Záznam

o zkou‰ce

Smlouva

Dal‰í 

projednání se

zákazníkem

Archivní v˘tisk

Pfiezkoumání,

provedení zkou‰ky a záznamu,

v pfiípadû nevyhovûní 

dohodnutí dal‰ího postupu

Ano

Ne

PPrroovveeddeenníí

zzkkoouu‰‰kkyy

Pfiezkoumání

Napsání 

protokolu

Kontrola

protokolu

Odeslání

protokolu

Dal‰í projednání,

opakování, 

dal‰í postup

Protokol

Ano

Ne



POSTUP ŘEŠENÍ STÍŽNOSTÍ

Laboratoř vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby její
práce byla kvalitní a zákazník byl spokojený. Může
nastat situace, kdy zákazník spokojený není a stěžuje
si. Laboratoř musí mít proto postup pro řešení stíž-
ností. Stížnost musí být zaevidována do knihy stíž-
ností a laboratoř informuje zákazníka o tom, že ne-
prodleně zahajuje její prošetření a sdělí termín, v němž
bude zákazníka informovat o výsledku šetření. Labo-
ratoř prověří všechny okolnosti, které souvisejí se stíž-
ností, a rozhodne, zda byla stížnost oprávněná nebo
neoprávněná. Pokud se prokáže oprávněnost stížnosti,
musí laboratoř ihned přijmout nápravné opatření.

Praktický příklad:

Zákazník, v tomto případě distributor polyuretanové
montážní pěny, požádal o ověření jejích vlastností.
U výrobku byl deklarován jednak objem pěny, kterou
lze z kartuše vyrobit, jednak její fyzikálně mechanické
vlastnosti, mimo jiné pevnost v tlaku. Laboratoř při
zkoušce zjistila, že nelze dosáhnout splnění obou kri-
térií současně, takže buď se pěny vyrobí méně, nebo
nemá dostatečnou pevnost. Po několikerém opakování
zkoušky se stejným výsledkem si zákazník stěžoval na
nesprávné výsledky s tím, že má k dispozici vyhovu-
jící výsledky zkoušek zahraničního výrobce. Labora-
toř proto vyslala svého pracovníka k výrobci pro od-
běr nového vzorku. Na místě bylo zjištěno, že sklad
výrobků je rozdělen na dvě části, označené „východ“
a „západ“. Odebral vzorky z obou částí skladu a v la-
boratoři bylo zjištěno, že vzorek ze sekce „východ“
opět nevyhověl, zatímco druhý vzorek splňoval
všechna kritéria. Výrobce tedy zřejmě vyráběl pro ně-
které trhy úmyslně výrobky nižší kvality, resp. s men-
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ším množstvím pěny, než deklaroval. Stížnost byla po-
chopitelně označena jako neoprávněná.

NESHODY VE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI A ŘÍ-
ZENÍ NESHODNÝCH PRACÍ

Laboratoř musí mít vypracovaný postup pro řízení ne-
shodných prací. Neshody při provádění zkoušek
a uvádění jejich výsledků bývají většinou následkem
některé z těchto příčin:
• záměna zkušebních vzorků způsobená nepozorností,

případně chybně nebo nedostatečně trvanlivým
označením vzorku;

• nedodržení správného postupu při přípravě a kondi-
cionování vzorku;

• nedodržení předepsaného postupu při provádění
zkoušky (může to být následkem nepozornosti, ne-
dostatečného výcviku a zkušeností osoby provádě-
jící zkoušku nebo i okolnosti, že zkouška bývá pro-
váděna velmi zřídka);

• chybné údaje zkušebního zařízení v důsledku jeho
poruchy;

• chybný přenos údajů ze záznamu o zkoušce do zku-
šebního protokolu.

Četnost jednotlivých příčin může být u různých labo-
ratoří odlišná, avšak obecně bývá nejčastější ne-
dodržení správného postupu. Výsledky analýzy příčin
neshod v konkrétní laboratoři a statistickém vyhod-
nocení jejich četnosti mohou přinést velmi cenné in-
formace o potřebě preventivních opatření.

Příklad preventivních opatření v případě nedodržení
správného postupu provádění zkoušky:
• zvýšit důraz na proškolení zkušebních pracovníků,

zvláště v případě jejich malých zkušeností;
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• zvýšit dohled nad prováděním zkoušek, nechat ob-
čas zkoušku anonymně opakovat stejným nebo ji-
ným pracovníkem;

• u zkoušky, která se neprováděla např. půl roku, ově-
řit, že pracovník správný postup stále ovládá.

Nápravné opatření je reakcí na vznik konkrétní ne-
shody. Laboratoř například zjistí neshodu ve výsledku
zkoušky. Při analýze možných příčin se postupně vy-
loučí možnosti záměny vzorků a chyb při jejich pří-
pravě a nedodržení zkušebního postupu. Při kontrole
zkušebního zařízení se ukáže, že zařízení sice funguje,
avšak odečítané údaje nejsou správné. Následně se zji-
stí, že na zařízení byla před zkouškou odstraňována
porucha, spojená s drobnou opravou, ale následně ne-
byla provedena nová kalibrace.

Laboratoř proto neprodleně zajistí rekalibraci, znovu
proškolí zkušební pracovníky o nutnosti rekalibrace
všech zařízení po jakékoliv opravě nebo neobvyklé
manipulaci s nimi. Současně musí prověřit, zda udá-
vání nesprávných údajů nenastalo již dříve, u zkoušek
prováděných před zjištěním neshody.

ZÁZNAMY Z ČINNOSTÍ ZKUŠEBNÍ LABO-
RATOŘE

Při své činnosti pořizuje laboratoř také záznamy. Zá-
znamy zahrnují zejména následující položky (druhy):
• zprávy z interních auditů,
• zprávu o přezkoumání systému managementu,
• záznamy o preventivních opatřeních,
• záznamy o opatřeních k nápravě,
• záznamy o školení pracovníků,
• záznamy o mezilaboratorních zkouškách,
• záznamy o údržbě zkušebních zařízení,
• záznamy o provedení zkoušky, 
a další záznamy podle potřeb laboratoře.
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Příklad záznamu o zkoušce:

Odchylky od zku‰ebního postupu:

Zkou‰ku provedl:

Kontroloval: Dne:
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Záznam o zkoušce ...

âíslo zakázky: Datum dodání nebo pfiípravy vzorku:

Zodpovûdn˘ fie‰itel: Specifikace vzorku:

âíslo vzorku: Datum zkou‰ky:

Název zkou‰ky a technická specifikace zku‰ebního postupu .....

Laboratorní podmínky pfii zkou‰ce:

Teplota: ..... Vlhkost: ..... Jiné: .....

PouÏitá zafiízení a mûfiidla:

Název zafiízení Identifikaãní ãíslo Platnost ovûfiení/kalibrace

........................ ........................ ........................

1

2

3

x

Aritmetick˘ prÛmûr

âísla vylouãen˘ch stanovení

V˘sledn˘ aritmetick˘ prÛmûr

Číslo stanovení Hodnota veličiny 1 Hodnota veličiny 2 Poznámka



Příklad záznamu o školení pracovníka:

Záznam o školení

Ve dnech ..... byl pracovník ..... pro‰kolen pro provádûní
zkou‰ky .....

·kolení vedl technick˘ vedoucí laboratofie ..... a demon-
straci správného provedení zkou‰ky provádûl .....

·kolen˘ pracovník následnû opakovanû provádûl
zkou‰ku samostatnû a dokázal, Ïe její provedení plnû
zvládl a je zpÛsobil˘ ji provádût.

V ..... dne .....

TVL: ·kolící pracovník: ·kolen˘ pracovník:

INTERNÍ AUDIT

Důležitým nástrojem pro ověřování stálé funkčnosti
a plnění všech požadavků na systém managementu
kvality jsou interní prověrky (interní audity). La-
boratoř je realizuje podle obvykle ročního programu
na základě příkazu vedoucího laboratoře, který jejich
provedením pověří příslušné pracovníky s příslušnou
kvalifikací. Prověření se týká všech procesů a činností
souvisejících se systémem managementu.

Příklad záznamu o prověrce (auditu):

Protokol o výsledcích interní prověrky č. .../rok
Téma provûrky: zkou‰ení

Provûfiovaná oblast: zku‰ební místnost pro zkou‰ení ...

Auditor:

Termín zahájení provûrky:

Termín ukonãení provûrky:

Provûrka plánovaná/mimofiádná:

Pracovník odpovûdn˘ za provûfiovanou oblast:
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V˘sledky provûrky (zji‰tûní z auditu):

1. U zakázek xxx a yyy chybí parafy pracovníka prová-
dûjícího kontrolu prvotních záznamÛ a správnosti pfie-
nosu dat.

2. U zakázek aaa, bbb a ccc nebyl dodrÏen plánovan˘
termín zkou‰ek v dÛsledku nahromadûní vût‰ího poãtu
zkou‰ek, zpÛsobeného onemocnûním pfiíslu‰ného
zku‰ebního technika.

3. Ve zku‰ební místnosti zÛstaly zbytky jiÏ odzkou‰en˘ch
vzorkÛ, které pfiekáÏí. Místnost je celkovû neuklizená.

Podpis auditora a datum:

Stanovisko, podpis odpovûdného pracovníka, datum:
souhlasím

Navrhovaná opatfiení k nápravû a termín jejich realizace:

1. U zmínûn˘ch zkou‰ek ihned provést kontrolu správ-
nosti záznamÛ a pfienosu dat. Zku‰ební technik bude
znovu pouãen o nezbytnosti provedení kontroly
u kaÏdé zkou‰ky.
Zodpovídá: TV a zku‰ební technik Termín: ihned

2. Za‰kolit dal‰ího technika pro provádûní tohoto typu
zkou‰ek, aby byla moÏná zastupitelnost.
Zodpovídá: VS Termín: 1 mûsíc

3. Zajistit denní úklid zku‰ební místnosti. Zbytky vzorkÛ
po zkou‰kách musí b˘t odstranûny nejpozdûji druh˘
den po dokonãení zkou‰ek.
Zodpovídá: zku‰ební technik Termín: ihned

Podpis odpovûdného pracovníka, datum:

V˘sledky kontroly provedení opatfiení k nápravû a jejich
úãinnosti:

1. Realizováno v poÏadovaném termínu, záznamy a pfie-
nos dat byly v pofiádku.

2. Realizováno v poÏadovaném termínu.

3. Provedeno v poÏadovaném termínu.

Podpis auditora a datum:

Provûrku schválil vedoucí laboratofie dne ....: podpis
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PŘEZKOUMÁNÍ SYSTÉMU MANAGEMENTU
LABORATOŘE VEDENÍM

Pro zajištění neustálé vhodnosti, přiměřenosti a efek-
tivnosti systému managementu kvality musí laboratoř
v plánovaných intervalech provádět přezkoumání
systému managementu. Vrcholové vedení pro tuto
činnost potřebuje alespoň tyto informace, které bývají
často obsaženy ve zprávě připravené manažerem la-
boratoře:
• vhodnost politiky kvality a používaných postupů;
• zprávy vedoucích a dozorových osob;
• výsledky posledních interních auditů, zahrnující jak

zjištěné odchylky nebo neshody, tak informace
o způsobu jejich odstranění;

• přijatá opatření k nápravě a preventivní opatření a vy-
hodnocení jejich efektivnosti;

• zprávy o výsledku posouzení laboratoře externími
orgány;

• výsledky mezilaboratorních porovnání nebo zkou-
šek způsobilosti, jichž se laboratoř zúčastnila, včetně
analýzy shody vlastních výsledků s celkovým vý-
sledkem, vypočteným organizátorem zkoušek;

• změny objemu a typu prováděných zkoušek v uply-
nulém období;

• výsledky zpětné vazby od zákazníků, získané z pří-
mého kontaktu s nimi, vyhodnocení průzkumu spo-
kojenosti apod.;

• stížnosti zákazníků s vyhodnocením jejich oprávně-
nosti, příčin jejich vzniku a způsobu vyřešení;

• realizovaný výcvik pracovníků a potřeby dalšího
zvyšování kvalifikace;

• návrhy doporučení pro zlepšování, vycházející ze
všech získaných informací;

• případně další podklady, vhodné pro formulování vý-
stupů z přezkoumání, které zahrnují všechna roz-
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hodnutí a opatření vztahující se ke zlepšování efek-
tivnosti systému, potřebě zdrojů a uspokojování po-
žadavků zákazníka.

Přijatá opatření se začlení do vhodného a dohodnu-
tého časového harmonogramu.

ODBORNÁ ZPŮSOBILOST (KOMPETENCE)
PRACOVNÍKŮ VE ZKUŠEBNÍ LABORATOŘI

Všechny osoby, pracující v laboratoři, musí mít pro
svou činnost odpovídající kvalifikaci. Laboratoř musí
především stanovit kvalifikační požadavky pro výkon
jednotlivých funkcí, např.:

Kvalifikační předpoklady pracovníků laboratoře 
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Typ reklamy

Vedoucí laboratofie V· tech. smûru 10

Technick˘ vedoucí V· tech. smûru 10

ManaÏer kvality S· 5

Vedoucí skupiny V· tech. smûru 5

Interní auditor S·, certifikát auditora 5

Metrolog S· tech. smûru 5

Zku‰ební technik S· tech. smûru 2

FFuunnkkccee VVzzddûûlláánníí PPrraaxxee  ((rrookkyy))

Pracovníci se musejí dále vzdělávat, aby udržovali
a zvyšovali svou kvalifikaci. Vzdělávání je organizo-
váno podle ročního plánu výcviku:

T



Plán výcviku pracovníků laboratoře ... pro rok ...
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T

T

vedoucí problematika podle nabídky akreditaãní orgán vedoucí
laboratofie laboratofie laboratofie

technick˘ odborn˘ 1. ãtvrtletí V· ... vedoucí
vedoucí semináfi laboratofie

manaÏer odborn˘ 2. ãtvrtletí certifikaãní orgán vedoucí
kvality semináfi laboratofie

vedoucí odborn˘ kurz 3. ãtvrtletí V· ... vedoucí 
skupiny laboratofie

metrolog odborn˘ 1. ãtvrtletí externí vedoucí 
semináfi organizace laboratofie

zku‰ební stáÏ 2. ãtvrtletí laboratofi ... vedoucí 
technik ... skupiny ...

zku‰ební ‰kolení 3. ãtvrtletí externí vedoucí 
technik ... organizace skupiny ...

FFuunnkkccee OObbllaasstt TTeerrmmíínn PPoofifiaaddaatteell OOddppoovvííddáá

Pro všechny pracovníky laboratoře je navíc jednou ročně
uspořádáno školení o systému managementu kvality.

Nově přijatý pracovník, nastupující do funkce zku-
šebního technika, musí absolvovat zácvik.

Příklad plánu zácviku:

Plán zácviku pracovníka 

1. den organizace a ãinnost vedoucí laboratofie vedoucí laboratofie
laboratofie

... den zkou‰ky v oddûlení ... vedoucí skupiny vedoucí skupiny

... den zkou‰ky v oddûlení ... vedoucí skupiny vedoucí skupiny

... den provádûní zkou‰ky ... zku‰ební technik vedoucí skupiny

... den provádûní zkou‰ky ... zku‰ební technik vedoucí skupiny

... den pfiezkou‰ení vedoucí skupiny,
schopnosti provádût úãast TV

zkou‰ky ...

TTeerrmmíínn OObbssaahh ··kkoolliitteell OOddppoovvííddáá



PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ VE ZKUŠEBNÍ LA-
BORATOŘI

Pro svou činnost musí mít laboratoř vhodné prostory
a musí být schopna vytvořit takové podmínky pro-
středí, aby bylo zajištěno správné provádění zkoušek
a kvalita měření nebyla negativně ovlivňována.

Podle oboru své působnosti a druhu prováděných
zkoušek musí laboratoř mít např. prostory s labora-
torní teplotou, požadovanou příslušným zkušebním
předpisem, klimatizované prostory s definovanou tep-
lotou a relativní vlhkostí vzduchu pro zkoušky nebo
uložení vzorků před zkouškou.

Pro některé zkoušky, například stanovení difúze vod-
ních par výrobkem, je nutné zkušební zařízení, umož-
ňující přesné udržování stanovené teploty a relativní
vlhkosti vzduchu, u jiných zase dosažení definované
teploty pod bodem mrazu, třeba při stanovení pev-
nostních charakteristik materiálu.

Dosažení požadované teploty zkušebních prostor není
vždy jednoduché. Vytemperovat velkou zkušební
halu, používanou pro zkoušky železobetonových sta-
vebních dílců, trvá v zimním období několik dní, na-
víc je nutné pro zavezení zkušebního vzorku portálo-
vým jeřábem otevřít celou průčelní stěnu, takže se
většina vynaloženého tepla okamžitě ztratí.

Aby náklady na zkoušku nepřekročily únosnou mez,
je nezbytné koordinovat provádění zkoušek pro různé
zákazníky tak, aby na sebe jednotlivé zkoušky na sebe
termínově navazovaly.

ODBĚR VZORKU

Podstatný vliv na zajištění správnosti a platnosti vý-
sledku zkoušky má vzorkování. Odběr vzorku se pro-
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vádí podle plánu, založeného na statistických meto-
dách, nebo náhodným výběrem. O odběru vzorku se
pořizuje zápis, který musí obsahovat všechny údaje
o způsobu jeho provedení a identifikaci.

Pfiíklad zápisu:

Zápis o odběru vzorků

Zákazník:

V˘robna:

Údaje o vzorcích: ãíslo zakázky, pofiadové ãíslo odbûru,
druh v˘robku, poãet a velikost vzorkÛ, identifikace
vzorkÛ/datum v˘roby, v˘robní oznaãení, ãíselné oznaãení/
technická specifikace, podle které se odbûr provedl

Pfiesné místo odbûru:

Datum odbûru:

Odbûr provedl:

Zástupce zákazníka, pfiítomn˘ odbûru:

Evidenãní ãíslo vzorku:

Podpis zástupce zákazníka: ... 

Podpis pracovníka, kter˘ vzorkoval: ...

Pozn.: Zápis může být v případě potřeby dále doplněn
o stav prostředí, bližší popis způsobu výběru vzorků,
kótovaný nákres míst odběru, způsob uskladnění
vzorků, popis použitého zařízení apod.

Vzhledem k významu vzorkování je v případě, kdy
vzorek nemůže být ihned dopraven do zkušební labo-
ratoře, nezbytné učinit opatření, zabraňující nežádoucí
manipulaci s ním. V této souvislosti lze uvést poně-
kud extrémní, ale skutečný případ, kdy zkušební la-
boratoř prováděla odběr železobetonového staveb-
ního dílce pro průkazní zkoušku. S ohledem na
rozměry a hmotnost vzorku musel být ponechán na
místě k pozdější přepravě do laboratoře vozidlem vý-
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robce. Protože již při předchozí návštěvě výrobny
vzniklo určité podezření na možnou snahu výrobce
ovlivnit způsob výběru vzorku, byla pro jeho označení
použita speciální barva, která mohla být v laboratoři
jednoduchou zkouškou identifikována.

Po dodání vzorku do laboratoře se skutečně potvrdilo,
že vzorek byl označen vzhledově stejnou, ale jinou
barvou a že byl tedy dodán jiný vzorek, než byl pů-
vodně odebrán.

Výsledky zkoušek laboratoř uvádí ve formě protokolů
o zkouškách.

Příklady zkušebních protokolů:
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P R O T O K O L č.
o zkouškách výrobku ...

Zadavatel:

Adresa:

V˘robna:

Adresa:

Identifikaãní ãíslo zakázky:

Poãet stran protokolu: X Poãet stran pfiíloh: Y

Zpracovatel protokolu: jméno, podpis ............... 

Vedoucí laboratofie: jméno, podpis ..... 

V ..... dne .......

Prohlá‰ení:
1) V˘sledky zkou‰ek se vztahují pouze ke zkou‰en˘m vzorkÛm.
2) Bez písemného souhlasu zku‰ební laboratofie se nesmí protokol reprodukovat

jinak neÏ cel .̆

1. Specifikace předmětu zkoušky
1.1 V˘robek: 

1.2 Specifikace zkou‰ek: 
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Stanovení ... (dle âSN ...)

Stanovení ... (dle âSN EN ...)

Stanovení ... (dle âSN ...)

2. Odběr a příprava vzorků:
Vzorek v˘robku 

(dodal zadavatel pod oznaãením ... dne ...)

(odebral ze skladu zadavatele v ..... pracovník laboratofie ... dne ...)

Vzorek byl odebrán náhodn˘m v˘bûrem a v laboratofii zaevidován pod ãíslem ...

Zku‰ební vzorek byl pfiipraven dle pfiíslu‰né zku‰ební normy.

3. Zkušební metody, předpisy a postupy
3.1. Pro zkou‰ení byly pouÏity postupy podle tûchto norem:

âSN ..., ãl. ...

âSN EN ...

Tato zkou‰ka je pfiedmûtem flexibilního rozsahu akreditace typ 1 dle MPA ... (âIA)
a nahrazuje akreditovanou zku‰ební metodu dle ..., uvedenou v platné pfiíloze
o akreditaci.

âSN ...

Tato zkou‰ka není pfiedmûtem akreditace âIA 3.2. Údaje o odchylkách od zku-
‰ebního postupu: 

Îádné odchylky.

4. Zkušební zařízení
- ... identifikaãní ãíslo

- ... identifikaãní ãíslo

- ... identifikaãní ãíslo

Zku‰ební zafiízení a mûfiidla, pouÏitá pfii zkou‰kách, jsou metrologicky fiádnû ovû-
fiena (kalibrována). Kalibraãní a ovûfiovací listy jsou uloÏeny u metrologa zku‰ební
laboratofie.

5. Výsledky zkoušek
Zkou‰ky probûhly dne ... 

5.1 Stanovení ...

Laboratorní prostfiedí: teplota: (23 ±2) °C, relativní vlhkost: (50 ±5) %
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5.2 Stanovení ...

Laboratorní prostfiedí: teplota: (23 ±2) °C, relativní vlhkost: (50 ±5) %,

5.3 Stanovení ...

Laboratorní prostfiedí: teplota: (23 ±2) °C, relativní vlhkost: (50 ±5) %,

Provedeno 25 cyklÛ –30 °C/+40 °C

Typ reklamy

1 1,15

2 1,10

3 1,16

4 1,11

5 1,24

6 1,17

Aritmetick˘ prÛmûr 1,15

Nejistota mûfiení typu B UB ±0,02

OOzznnaaããeenníí vvzzoorrkkuu Hodnota [veliãina] Poznámka

Typ reklamy

1 1,15

2 1,10

3 1,16

4 1,11

5 1,24

6 1,17

Aritmetick˘ prÛmûr 1,15

Nejistota mûfiení typu B UB ±0,02

OOzznnaaããeenníí vvzzoorrkkuu Hodnota [veliãina]



Pro jednoduché zkoušky, které se pro stejného zákaz-
níka často opakují, je možné používat zkrácenou
formu protokolu, při zachování všech podstatných in-
formací:
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Uvedené nejistoty mûfiení jsou roz‰ífiené nejistoty, které byly vypoãteny s pouÏi-
tím koeficientu roz‰ífiení 2, coÏ odpovídá hladinû spolehlivosti pfiibliÏnû 95 %.

5.4 Zkoušky provedl(i): (zkoušky č. 5.1 a 5.2 ..., zkoušku č. 5.3 ...)

6. Závěr (pokud je požadován zákazníkem)

Požadavek technické specifikace ČSN ..., čl. ...:

vlastnost ..., hodnota ...

Výsledek zkoušky:

vlastnost ..., hodnota ...

Vzorek vyhovuje požadavku technické specifikace ..., čl. ...

Konec protokolu

Typ reklamy

1 beze zmûn

2 beze zmûn

3 beze zmûn

4 beze zmûn

5 beze zmûn

OOzznnaaããeenníí vvzzoorrkkuu Vizuální posouzení



Zkou‰ku provedl:

Zku‰ební zafiízení:

- ... identifikaãní ãíslo

- ... identifikaãní ãíslo

- ... identifikaãní ãíslo
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PROTOKOL č. ...

o zkouškách výrobku ...

Základní údaje: Údaje o vzorku:

Zadavatel: âíslo vzorku:

Adresa: Typ vzorku:

V˘robna: Datum odbûru:

Adresa: Místo odbûru:

Zakázka: Odebral:

Specifikace a v˘sledek zkou‰ky:

Zkou‰ená vlastnost: ...

Zku‰ební postup: âSN EN ...

Datum zkou‰ky:

Typ reklamy

1

2

3

4

5

6

Aritmetick˘ prÛmûr 

Nejistota mûfiení ±

OOzznnaaããeenníí vvzzoorrkkuu Hodnota [veliãina] Poznámka



Pfiístroje a mûfiidla, pouÏitá pro zkou‰ku, jsou metrologicky fiádnû ovûfiována (ka-
librována). Kalibraãní a ovûfiovací listy jsou uloÏeny u metrologa laboratofie.

Zpracovatel protokolu: jméno, podpis

Vedoucí laboratofie: jméno, podpis

V ..... dne ...

Prohlášení:
1) V˘sledky zkou‰ek se vztahují pouze ke zkou‰en˘m vzorkÛm.

2) Bez písemného souhlasu zku‰ební laboratofie se nesmí protokol reprodukovat
jinak neÏ cel .̆

Pokud je nutné provést změnu protokolu, napfiíklad jeho doplnûní, je nutné vy-
dat dal‰í dokument, splÀující poÏadavky âSN EN ISO/IEC 17025 a odkazující na
pÛvodní protokol, napfi.:

PŘÍLOHA K PROTOKOLU č.
o zkouškách výrobku ...

Zadavatel: Adresa:

V˘robna: Adresa:

Identifikaãní ãíslo zakázky:

Poãet stran pfiílohy: X

Zpracovatel pfiílohy: jméno, podpis ............... 

Vedoucí laboratofie: jméno, podpis ............... 

V ..... dne .......

Prohlášení:
1) V˘sledky zkou‰ek se vztahují pouze ke zkou‰en˘m vzorkÛm.

2) Bez písemného souhlasu zku‰ební laboratofie se nesmí protokol reprodukovat
jinak neÏ cel .̆

Razítko zku‰ební laboratofie ã. 1018.3
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