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V této příručce kvality je popsán systém managementu zavedený a uplatňovaný v Laboratoři 

diagnostiky fotovoltaických systémů (dále jen LDFS), která je součástí katedry 

elektrotechnologie, Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze 

(FEL). Další součástí je i dokumentace o způsobech plnění požadavků, které jsou na laboratoř 

kladeny v souvislosti se zajištěním poskytovaných služeb. 

1. Tato příručka kvality (PK) je zpracována na základě požadavků normy 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 (dále jen 17025). 

2. Součástí příručky je popis zajištění podmínek pro správné používání laboratoře a jejího 

vybavení. 

3. PK byla vypracovaná v souladu s normou ČSN ISO 10013:1996 (Směrnice pro 

vypracování příruček kvality) na základě normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a 

metodických pokynů Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. (ČIA). 

4. Popsaný systém zahrnuje organizační strukturu, postupy, procesy a zdroje potřebné pro 

řízení kvality a odpovědnosti pracovníků laboratoře. Příručka slouží jako dokumentace 

těchto postupů pro LDFS a její zákazníky a také pro ČIA. 

5. Ustanovení PK jsou závazná pro všechny pracovníky LDFS. 

6. Za aktuálnost, kompletnost, a kontrolu PK odpovídá manažer kvality. 

7. Za dostupnost PK odpovídá vedoucí laboratoře, který je rovněž povinen seznámit s jejím 

obsahem, a neprodleně i se změnami, všechny pracovníky. Pracovníci jsou povinni se 

příručkou kvality při plnění svých povinností řídit a neprodleně informovat vedoucího 

laboratoře o jakýchkoliv skutečnostech, které jim v plnění brání, nebo jsou s PK 

v rozporu. 
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Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů byla slavnostně otevřena 5. 11. 2010. Základ 

laboratoře tvoří profesionální tester fotovoltaických modulů PASAN Sun Simulator 3c, který je 

schopen ověřit štítkové hodnoty FV modulů. Laboratoř je umístěna v technickém patře Fakulty 

elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze. Díky svému organizačnímu 

začlenění (laboratoř je součástí Katedry elektrotechnologie) přímo do struktury státní univerzity 

je zajištěna nestrannost a věrohodnost laboratoře. Nezávislost laboratoře je podpořena také 

aktuálním prohlášením vedoucího katedry a děkana fakulty o vytvoření podmínek pro činnost 

laboratoře v souladu s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025. 

Portfolio služeb laboratoře bylo brzy na základě požadavků zákazníků rozšířeno o další služby, 

zejména pak v oblasti komplexní diagnostiky příčin snížené výroby fotovoltaických systémů. 

V dalších letech byly služby postupně rozšiřovány i o další odvětví, např. elektrochemické zdroje 

a diagnostiku měničů. 

Hlavní náplní činnosti je poskytování služeb v oblasti měření a diagnostiky fotovoltaických 

systémů. Některá z poskytovaných měření jsou předmětem akreditace (Seznam akreditovaných 

zkoušek BE01). 

Kromě poskytování služeb zákazníkům je laboratoř také využívána pro výuku a vědecké a 

výzkumné účely. Díky profesionálnímu vybavení laboratoře a vazbám na průmysl se tak mohou 

studenti seznámit s problémy spojenými s provozem FV systémů v praxi. 

  

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE01_Seznam_akreditovanych_zkousek.docx
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Akreditační systém laboratoře – systém uplatňující vlastní pravidla postupu a řízení pro 

provádění akreditace laboratoře. 

Akreditovaná laboratoř – zkušební laboratoř, které byla udělena akreditace.  

Jakost - stupeň splnění požadavků souborem inherentních znaků. 

Kvalita – odpovídá termínu jakost. 

Laboratorní software – počítačové programy určené pro měření, evidenci a vyhodnocení 

výsledků. 

Měřený vzorek – odpovídá termínu měřený fotovoltaický panel (článek), není-li uvedeno jinak. 

Návaznost měření – vlastnost výsledku měření nebo hodnoty etalonu, kterou je určen vztah k 

uvedeným referencím, zpravidla národním nebo mezinárodním etalonům, přes nepřerušený 

řetězec porovnávání. 

Nejistota měření – představuje odhad té části vyjádřených výsledků měření, která charakterizuje 

rozmezí hodnot, v němž leží skutečná hodnota měřené veličiny. 

Neshodná práce – taková činnost, která neodpovídá vlastním postupům nebo postupům 

odsouhlaseným zákazníkem. 

Opakovatelnost – míra shody výsledků mezi navzájem nezávislými výsledky měření získanými 

za podmínek opakovatelnosti. 

Podmínky opakovatelnosti – souhrn podmínek, které je nutno dodržet pro získání jinak 

nezávislých výsledků měření. Mezi tyto podmínky patří: shodná měřicí metoda a měřicí přístroje, 

identický vzorek, metodika měření, krátký časový interval mezi měřeními a provedení měření 

sejným týmem pracovníků. 

Podmínky reprodukovatelnosti – souhrn podmínek shodný jako u podmínek opakovatelnosti 

s výjimkou požadavku krátkého časového intervalu a shodného týmu pracovníků. 

Postupy – detailně popisují způsob a techniku provádění určitých konkrétních činností.Jsou 

závazné pro všechny pracovníky. 
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Protokol o měření (report) – dokument obsahující výsledky měření, informace o měřicím 

zařízení a laboratoři, případně i další informace týkající se zkoušek. 

Reprodukovatelnost – míra shody mezi výsledky zkoušek získanými za podmínek 

reprodukovatelnosti. 

Řízená dokumentace – dokumentace, která je neustále aktualizována tak, aby se zabránilo použití 

neplatných nebo neaktuálních dokumentů. 

Směrnice – jsou organizační normy, kterými se podrobněji upravují vlastnosti a chování určitých 

prvků systému managementu. Jsou závazné pro všechny pracovníky, kteří zabezpečují činnosti 

popsané v příslušné směrnici. 

Výsledek měření – hodnota charakteristiky nebo veličiny stanovená provedením měření podle 

předepsané metody. 

Zabezpečování kvality– všechny plánované a systematické činnosti realizované v rámci systému 

managementu a podle potřeby prokazované k poskytnutí přiměřené důvěry,že entita splní 

požadavky na kvalitu. 

Zkušební laboratoř – laboratoř provádějící zkoušky (měření). 

Zkušební metoda – specifikovaný technický postup pro provedení zkoušky (měření). 

Zkoušení způsobilosti laboratoře – zjišťování schopnosti laboratoře provádět zkoušky (měření). 

 

A Označení dokumentace 1. vrstvy - příručka kvality 

AZL Akreditovaná zkušební laboratoř 

B Označení dokumentace 2. vrstvy - interní směrnice, vzory formulářů, řády, … 

BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 

C Označení dokumentace 3. vrstvy –evidence, záznamy, … 

ČIA Český institut pro akreditaci, o.p.s. 

ČMI Český metrologický institut 

ČVUT České vysoké učení technické v Praze 
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DHČ Drobná hospodářská činnost 

EA Evropská akreditace 

EHK Externí hodnocení kvality 

FEL Fakulta elektrotechnická Českého vysokého učení technického v Praze 

FVS Fotovoltaický systém 

IA Interní auditor 

ISO Mezinárodní norma vydaná Mezinárodní organizací pro akreditaci 

IT Správce informačních technologií 

LDFS Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 

LFSEZ Laboratoř fotovoltaických systémů a elektrochemických zdrojů 

M Metrolog 

MK Manažer kvality 

MPA Metodický pokyn pro akreditaci 

OG Odborný garant 

PL Pracovník laboratoře 

PC Osobní počítač (PersonalComputer) 

PK Příručka kvality 

PV adj. fotovoltaický 

QA/QC Zabezpečení a řízení kvality (QualityAssurance/QualityControl) 

RM Referenční materiál 

SM Systém managementu 

SOP Standardní operační postup 

SŠ Středoškolské vzdělání 

TAT Čas od přijetí vzorku k vydání výsledku (Turn-Around-Time) 
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UCEEB Univerzitní centrum energeticky efektivních budov 

VACH Volt-ampérová charakteristika 

VL Vedoucí laboratoře 

VŠ Vysokoškolské vzdělání  
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Typ organizace: Veřejná vysoká škola univerzitního typu 

Název organizace: České vysoké učení technické v Praze 

Součást organizace: Fakulta elektrotechnická, Katedra elektrotechnologie 

Datum vzniku organizace: 1707 

Statutární zástupce: Prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc. 

IČO organizace: 68407700 

DIČ organizace: CZ68407700 

Sídlo organizace: Zikova 4, 166 36Praha 6 – Dejvice, ČR 

Telefon: +420 224 351111 

URL: www.cvut.cz 

Laboratoř byla zřízena v souladu se Statutem Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení 

technického v Praze, Přílohy č. 1 – Organizačního řádu FEL, článku 6, bodu 6 ze dne 7.11.2008 

jako oddělení Katedry elektrotechnologie 

Název laboratoře: Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 

Zřizovatel laboratoře: České vysoké učení technické v Praze, FEL 

Vedoucí laboratoře: Ing. Ladislava Černá 

Adresa laboratoře: Technická 2, 166 27 Praha 6 – Dejvice, ČR 

Telefonní spojení: +420 224 355 811 

URL: http://pasan.feld.cvut.cz 

E-mail: ladislava.cerna@fel.cvut.cz  
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Vrcholové vedení laboratoře (dále uváděno jako vedení laboratoře - LDFS), které je totožné 

s technickým managementem, tvoří Vedoucí laboratoře a Manažer kvality (ve schématu 

označeno hvězdičkou *). 

Vedoucí laboratoře * 

Odborný 

garant 

Manažer 

kvality * 

Interní 

auditor 
Metrolog 

Vedoucí 

jednotlivých 

pracovišť 

Laborant 

ČVUT 

Fakulta 

elektrotechnická 
UCEEB 

Ostatní katedry 
Katedra 

elektrotechnologie 

(K13113) 

Laboratoř diagnostiky 

fotovoltaických systémů 

Laboratoř PV 

modulů 

LPVM (K13113) 

Laboratoř 

elektrochemie 

LFSEZ (K13113) 

Laboratoř měničů 

UCEEB (UCEEB) 

Ostatní součásti 

RP5 Ostatní skupiny 
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Některé činnosti (např. správce informačních technologií) jsou v LDFS zajištěny formou 

outsourcingu v rámci Fakulty elektrotechnické (zřizovatel). Díky tomu je zajištěna jakost takové 

služby a zároveň i ochrana dat. 

LDFS je organizačně začleněna do Katedry elektrotechnologie (K13113) FEL ČVUT v Praze. 

Dělí se na tři pracoviště – „Laboratoř PV modulů LPVM“, „Laboratoř elektrochemie LFSEZ“ a 

„Laboratoř měničů UCEEB“. Pracoviště „Laboratoř měničů UCEEB“ organizačně spadá pod 

UCEEB – RP5. Začlenění pracoviště i souhlas se zavedením řízení kvality v souladu s touto PK a 

požadavky normy 17025 je dán „Prohlášením o začlenění části LFSEZ a laboratoře měničů 

UCEEB pod LDFS“. 

 

Vedení LDFS stanovilo odpovědnosti svých pracovníků takovým způsobem, aby bylo možné 

vytvořit podmínky pro zabránění střetu zájmů. Odpovědnosti pro jednotlivé funkce jsou popsány 

v matici odpovědnosti – viz příloha 9.1 PK. 

 

Politikou LDFS pro zajištění důvěrných informací a vlastnických práv jejích zákazníků je 

používání takových prostor úložišť a postupů, které jsou pod kontrolou LDFS a zamezují tak 

možnost zneužití třetí osobou. 

Politikou LDFS pro zajištění způsobilosti, nestrannosti, úsudku a důvěryhodnosti laboratoře je 

snaha o oproštění se od vnějších tlaků prostřednictvím deklarace vedení katedry a organizace. 

Všichni pracovníci LDFS jsou prokazatelně seznámeni s důležitostí ochrany důvěrných informací 

a vlastnických práv zákazníků a nezávislosti činností prováděných v laboratoři (prohlášení o 

mlčenlivosti). 

 

 

Politikou systému managementu LDFS je mít zaveden takový systém managementu, který bude 

účinně zajišťovat kvalitu všech služeb poskytovaných zákazníkům. 

 

Naším prvořadým cílem je poskytování služeb v oblasti diagnostiky fotovoltaických systémů, a 

to konkrétně určení a ověření štítkových hodnot fotovoltaických panelů, popřípadě článků, 

posouzení jejich způsobilosti k instalaci na určeném místě a provedení základních 

vysokonapěťových zkoušek. 
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1. Díky profesionálnímu měřicímu vybavení laboratoře je možné poskytovat zákazníkům 

služby na vysoké úrovni, kterou se laboratoř zavazuje udržovat dodržováním stanovených 

postupů s ohledem na doporučení výrobce. 

2. Primární snahou vedení laboratoře je vytvořit během měření takové podmínky, které 

zajistí vysokou přesnost a současně i opakovatelnost měření. 

3. Díky organizačnímu začlenění laboratoře do struktury veřejné vysoké školy nejsou na 

laboratoř vyvíjeny žádné tlaky ze strany soukromých subjektů, které by mohly způsobit 

ztrátu věrohodnosti laboratoře. Laboratoř deklaruje rovný přístup ke svým zákazníkům. 

Ceny za poskytované služby se řídí rámcovým ceníkem s přihlédnutím k rozsahu 

požadovaných služeb. 

4. Vedení laboratoře se zavazuje plnit požadavky dané normou ČSN EN ISO/IEC 17025. 

5. Laboratoř se dále zavazuje: 

a. dodržovat kvalitu přípravných prací před měřením – bezpečné uložení panelů, 

omytí měřených panelů, vizuální kontrola panelů správná identifikace panelů 

v zájmu zajištění standardní kvality prováděných měření. 

b. zajišťovat vysokou kvalitu interpretace naměřených výsledků – srozumitelnost, 

slovní vyjádření odborného garanta. 

c. zkvalitňovat informovanosti zákazníků prostřednictvím webových stránek. 

d. rozšiřovat portfolio poskytovaných služeb v souladu s požadavky zákazníků 

(zajištění neakreditovaných měření vlastními silami nebo pomocí subdodávek). 

6. Všichni pracovníci deklarují, že se budou průběžně seznamovat s dokumentací a 

systémem managementu. 

Politika systému managementu se projevuje v konkrétních cílech kvality, které jsou pravidelně 

revidovány, vyhodnocovány a doplňovány v souladu s politikou systému managementu (BE03 – 

Konkrétní měřitelné cíle kvality). Toto prohlášení bylo vydáno vedením laboratoře rovněž 

samostatně (PPSM) a je zveřejněno v prostorách laboratoře. 

 

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů byla slavnostně otevřena 5. 11. 2010. Hlavní 

náplní činnosti je poskytování služeb v oblasti měření a diagnostiky fotovoltaických systémů. 

Některá z poskytovaných měření jsou předmětem akreditace (Seznam akreditovaných zkoušek 

BE01). 

Na návrh vedoucího Katedry elektrotechnologie byl děkanem FEL jmenován vedoucí laboratoře, 

za odborné vedení laboratoře je zodpovědný odborný garant. Vedoucí laboratoře dále rozhodl o 

funkci manažera kvality. Pravomoci a odpovědnosti jednotlivých pracovníků jsou uvedeny v 

příloze 9.1 PK – Matice odpovědnosti. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE03_Konkretni_meritelne_cile_kvality.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE03_Konkretni_meritelne_cile_kvality.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE01_Seznam_akreditovanych_zkousek.docx
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Klíčovým dokumentem laboratoře popisujícím systém managementu je Příručka kvality. 

O aktualizaci PK a o veškerou řízenou dokumentaci dbá Manažer kvality, je odpovědný za 

vnitřní kontrolní systém a realizaci interních auditů. 

Vedení laboratoře zavedlo řízenou dokumentaci (viz BS01 Směrnice pro řízení dokumentace), 

která zcela popisuje systém řízení záznamů v laboratoři. 

 

Služby poskytované laboratoří jsou nastaveny takovým způsobem, aby co nejlépe odpovídaly 

potřebám zákazníků. Byla přijata opatření, která zajišťují stálé zlepšování poskytovaných služeb: 

 zvyšování kvalifikace zaměstnanců, 

 snižování času potřebného pro vyhodnocení měření, 

 zvyšování portfolia poskytovaných služeb, 

 přezkoumávání subdodavatelů a partnerů pro provádění neakreditovaných zkoušek a 

měření, 

 stálá místa, která využívá laboratoř, jsou zcela pod dohledem vedení laboratoře, které je 

za jejich provoz zcela odpovědné – ČVUT je vlastníkem objektu. 

Cíle systému managementu jsou dokumentovány v prohlášení o politice kvality vydané 

vrcholovým vedením LDFS (viz 4.2.2). Politika a cíle jednotlivých prvků systému managementu 

jsou uvedeny v příslušných kapitolách PK. 

 Laboratoř používá systém řízené dokumentace pro dokumentaci celého systému 

managementu (viz 4.3 PK). 

 Jsou stanoveny úlohy a odpovědnosti odborného vedení a manažera kvality (PK 9.1). 

 Jsou stanoveny odpovědnosti ostatních pracovníků laboratoře (PK 9.1). 

 Je stanoven systém pro proškolení pracovníků v oblasti systému managementu (BP06). 

I. Systém managementu laboratoře vychází plně z politiky a cílů kvality, slouží k jejich 

průběžnému naplňování a je popsaný v této příručce kvality. 

II. Manažer kvality zodpovídá za to, že systém managementu je v souladu s požadavky ČSN EN 

ISO/IEC 17025, je správně dokumentován a podrobován kontrolám a přezkoumávání. 

III. Za uplatňování systému managementu při zkušební činnosti a činnostech podpůrných plně 

odpovídá MK a v rozsahu svých odpovědností daných maticí odpovědností a pravomocí (PK9.1) 

i ostatní pracovníci. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS01_Smernice_pro_rizeni_dokumentace.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP06_Plan_skoleni.docx
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Vrcholové vedení laboratoře přijalo následující zásady, které mu umožňují účinně zavést systém 

managementu a ten dále úspěšně zlepšovat. Jsou to tyto zásady: 

 Vedení LDFS má z hlediska svého právního postavení všechny příslušné pravomoci a 

zdroje nezbytné k plnění svých povinností – Deklarace vedení Katedry elektrotechnologie 

a FEL (DV2013). 

 Vedení LDFS zaručuje, že pracovníci laboratoře nejsou a nebudou vystaveni žádným 

nežádoucím komerčním a jiným vnějším vlivům a tlakům, které by mohly negativně 

působit na jakost jejich práce (DV2013). 

 Všechny metody a postupy, které vydalo nebo schválilo vedení LDFS, zajišťují ochranu 

důvěrných informací o zákaznících, předmětech zkoušek a výsledcích měření, zamezují 

činnosti, které by mohly oslabit důvěru v kompetentnost, nestrannost, úsudek nebo 

bezúhonnost pracovníků. 

 Vedení specifikovalo odpovědnosti, pravomoci a vzájemné vztahy všech zaměstnanců 

(viz 9.1 a 4.1.3 PK). 

 Vrcholové vedení LDFS dbá o to, aby každý pracovník laboratoře byl systematicky 

školen podle svého postavení v laboratoři a jeho práce dostatečně prověřována 

kompetentními osobami. 

 Vedení LDFS zabezpečuje technické řízení laboratoře, které má všeobecnou odpovědnost 

za technické činnosti a za poskytování zdrojů nezbytných k zajištění požadované kvality 

měřicích postupů. 

 Vedení ČVUT - FEL jmenovalo vedoucího laboratoře (viz příloha 9.2). 

 Vedoucí laboratoře jmenoval manažera kvality, na nějž byla přenesena pravomoc i 

odpovědnost za dohled nad plněním požadavků systému managementu. 

 

Způsob vedení komunikace a předávání informací o efektivitě systému managementu kvality v 

LDFS probíhá ve čtyřech základních úrovních: 

1) Neodkladné záležitosti jsou řešeny ad hoc. 

2) Pravidelné porady vedoucího laboratoře s manažerem kvality LDFS (zpravidla v 

týdenním intervalu). 

3) Pravidelné provozní schůze všech pracovníků laboratoře (zpravidla v měsíčním 

intervalu). 

4) Výstupy z přezkoumávání vedením (jedenkrát ročně). 
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Dokumentace vedená v laboratoři je složena ze tří vrstev (viz též BS01) a nadřazené 

dokumentace organizace (CE07): 

 První vrstvu tvoří Příručka kvality (označení „A“). 

 Druhou vrstvou je dokumentace související s příručkou kvality (označení „B“). 

 Třetí vrstvou jsou knihy, evidence a záznamy (označení „C“). 

 

Podrobněji – viz BS01. 

V systému dokumentace je zavedeno pravidlo, že pracovníci laboratoře využívají pro svoji 

kontrolní a evidenční činnost formuláře, které po vyplnění evidují v příslušných složkách – 

knihách. Postupy pro zacházení s formuláři jsou rovněž uvedeny v BS01. 

 

Laboratoř řídí veškerou svoji dokumentaci (interní i externí, elektronickou i v tištěné formě). Z 

tohoto důvodu má zavedeny postupy pro její řízení, schvalování, vydávání a pro provádění změn 

dříve schválených dokumentů. 

V praxi to znamená: 

 že je vytvořen seznam řízených dokumentů, 

 že jsou určeny osoby, které jsou odpovědné za vydávání, schvalování a přezkoumávání 

těchto dokumentů, 

 že jsou vytvořeny postupy pro vznik, revizi, vydávání a udržování dokumentů 

Vedení laboratoře zabezpečuje, aby všechny dokumenty potřebné pro činnost laboratoře: 

 byly dostupné pro personál v takové míře, která zabezpečí správné provádění zkušební 

činnosti, 

Dokumentace FEL 

Dokumentace LDFS 

Dokumentace ČVUT 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS01_Smernice_pro_rizeni_dokumentace.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS01_Smernice_pro_rizeni_dokumentace.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS01_Smernice_pro_rizeni_dokumentace.docx
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 byly pravidelně přezkoumávány, popř. revidovány, za účelem zajištění jejich trvalé 

vhodnosti a shody s požadavky normy ČSN EN ISO/IEC 17025, 

 byly zabezpečeny vhodným způsobem před jejich zneužitím. 

Manažer kvality je dále odpovědný za sledování nadřazené a externí dokumentace (Alfresco 

FEL, předpisy ČVUT, zákony, dokumenty ČIA, EA) a aktualizací a vydávání nových norem. 

Zjištěné změny pak formou nápravných opatření zavádí do dokumentace řízené LDFS (zejména 

CE07). 

Tyto postupy jsou detailně rozvedeny v BS01. 

 

Veškeré dokumenty, dříve než nabudou svoji platnost, jsou předány odpovědným pracovníkům 

laboratoře, kteří je přezkoumají a schválí. Nový dokument je ihned evidován do seznamu 

dokumentace BE06. Postupy pro tvorbu, schvalování a vydávání dokumentů jsou popsány ve 

směrnici BS01. 

 

Způsob změnového řízení je popsán ve směrnici BS01. 

 

Evidence všech vedených dokumentů je uvedena v BE06 (Seznam dokumentů). 

 

 

Vedení laboratoře si uvědomuje důležitost spokojenosti zákazníka, proto věnuje procesu 

přezkoumání poptávek, nabídek a smluv zásadní pozornost. Při přezkoumávání LDFS uplatňuje 

rovný přístup ke všem svým zákazníkům 

 

 Smlouvy laboratoře jsou realizovány ve formě hospodářských smluv. Uzavírání smluv se 

řídí směrnicí organizace (viz CE07). 

 V případě, že se jedná o drobnou hospodářskou činnost (DHČ), tak LDFS nevyžaduje od 

zákazníků objednávku. Objednávka je nahrazena podepsáním Potvrzení o DHČ, kde je 

stanovena maximální částka, kterou zákazník zaplatí po ukončení zakázky a rozsah 

poskytnutých služeb. Cena za služby je smluvní, ale vychází z rámcového ceníku. Částka 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE07_Evidence_externich_dokumentu
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS01_Smernice_pro_rizeni_dokumentace.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE06_Seznam_dokumentu.xlsx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS01_Smernice_pro_rizeni_dokumentace.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS01_Smernice_pro_rizeni_dokumentace.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE06_Seznam_dokumentu.xlsx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE.docx
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a rozsah služeb je specifikován na základě společné komunikace prostřednictvím e-mailů 

a telefonických, popřípadě osobních rozhovorů. 

 Hospodářské smlouvy za LDFS smí uzavírat VL a v případě jeho nepřítomnosti také jeho 

zástupce. 

 Laboratoř si vždy vyjasňuje se zákazníkem rozsah služeb a vždy přezkoumává svou 

schopnost poskytnout služby v daném rozsahu a termínu. Laboratoř odmítne zakázku na 

poskytované služby pouze tehdy, když není možné provést požadované služby v termínu 

požadovaném zákazníkem z důvodu kapacitního vytížení laboratoře z důvodu dříve 

sjednaných zakázek, nebo pokud jsou požadované služby mimo rozsah služeb 

poskytovaných laboratoří. 

 Před podpisem potvrzení o DHČ a odsouhlasením požadavků zákazníka je proveden 

proces přezkoumání požadavků: 

o Přezkoumání schopností laboratoře vzhledem k personálním a dalším kapacitám 

provést služby v daném rozsahu a čase. O odsouhlasení požadavků zákazníka 

rozhoduje VL, nebo pověřený pracovník. 

o Laboratoř využívá při organizaci času sdílený kalendář, ze kterého lze 

jednoznačně určit, kdy je možné realizovat služby požadované zákazníkem. Při 

jednání se zákazníkem ohledně možného termínu realizace zakázky tudíž není 

vyžadována osobní přítomnost všech dotčených zaměstnanců LDFS. Zaměstnanci 

LDFS mají povinnost kontrolovat sdílený kalendář nejméně jednou denně (vyjma 

pracovního volna, svátků a víkendů). 

o Diskuze nad časovými požadavky zákazníka. 

o Diskuze nad rozsahem požadovaných služeb. 

o Určení akreditovaných měření. 

o Určení ostatních měření a prací, pokud je zákazník vyžaduje. 

o Kontaktování zákazníka, je-li to nutné. 

o V případě kladné odezvy zákazníka je vytvořena složka příslušné zakázky, návrh 

DHČ a stanoven termín případného převzetí měřených vzorků, který zpravidla 

odpovídá názvu složky. 

o V případě záporné odezvy zákazníka jsou požadavky znovu přezkoumány (je-li to 

ze strany laboratoře možné), nebo je zakázka zamítnuta. 

o Zamítnutí zakázky ze strany LDFS je možné pouze z důvodů uvedených v politice 

přezkoumání poptávek, nabídek a smluv. 

 O přezkoumání návrhu a závěrů z něho vyplývajících je pořízen záznam o přezkoumání 

(BF15), který je následně uložen ve složce příslušné zakázky a také v CK06.V některých 

případech není před realizací zakázky znám její rozsah (LDFS často realizuje na přání 

zákazníka nestandardní požadavky). Termín plnění ani dohodnutá částka tudíž není 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF15_Prezkoumani_pozadavku_zakaznika.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK06
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součástí zápisu v CK06, ale součástí Potvrzení o DHČ, které je pro LDFS z tohoto 

hlediska závazné. 

 V případě zamítnutí zakázky jsou důvody sděleny zákazníkovi telefonicky, nebo 

e-mailem dle preferencí zákazníka. 

 

Služby laboratoře jsou nabízeny prostřednictvím webových stránek, účasti na odborných akcích 

(konference, veletrhy), smluvních partnerů a propagačních materiálů. 

Služby jsou poskytovány na základě potvrzení - drobná hospodářská činnost a smlouvy -  

hospodářská činnost. 

Kromě akreditovaných zkoušek může laboratoř nabízet i zkoušky a služby neakreditované. Musí 

však zákazníka upozornit, že jde o neakreditované měření a tyto zkoušky, jsou-li součástí 

výstupní zprávy, jsou zřetelně označeny. Běžná neakreditovaná měření a služby jsou prováděny 

dle SOP, podobně jako měření akreditovaná. V případě neakreditovaných měření a služeb není 

SOP povinně vyžadován a je nahrazen popisem postupu měření (realizace) prezentovaným 

odborným garantem, nebo pověřenou osobou, ve výstupní zprávě, pokud je to vhodné. Seznam 

běžných neakreditovaných měření a služeb je uveden v BE05. 

 

Vedení laboratoře provádí pravidelné informování zákazníků o svých službách, vydáváním 

písemných materiálů, účastí na seminářích, informacemi na webových stránkách apod. 

 

 V případě požadavku zákazníka na službu neposkytovanou laboratoří (zkoušky 

neuvedené v BE01 nebo BE05) je zákazníkovi poskytnuta zdarma konzultace a kontakt 

na nejbližší pracoviště poskytující požadovanou službu (je-li toto možné). 

 U neakreditovaných měření a služeb, kde je nutná spolupráce LDFS s externím 

dodavatelem zkoušky/služby, je zákazník na tuto skutečnost upozorněn a musí s ní 

souhlasit, viz BF18 – Souhlas se subdodávkou. Ten je pak součástí knihy o přezkoumání 

požadavků a smluv CK06. Odkaz na použité subdodávky je uveden ve výsledcích 

požadované zkoušky. 

 U akreditovaných zkoušek LDFS subdodávky neprovádí. Zákazníkovi je zdarma 

nabídnuta konzultace s doporučením na seznam akreditovaných zkušeben na stránkách 

ČIA. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE05_Seznam_neakreditovanych_mereni_a_sluzeb.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE01_Seznam_akreditovanych_zkousek.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE05_Seznam_neakreditovanych_mereni_a_sluzeb.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK06
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Vedení laboratoře nakupuje služby a dodávky tak, aby byla zachována vysoká kvalita práce 

laboratoře, při současné ekonomické optimalizaci nákupu. 

Vedení laboratoře vychází ze zkušenosti, že je výhodné využívat k realizaci dodávek omezený 

okruh ověřených dodavatelů. Tato politika je výhodná nejen z hlediska ekonomického 

(poskytování slevy apod.), ale navozuje dobré osobní vztahy, které mohou mít vliv na kvalitu 

dodávky (lepší nabídka, včasnost dodávek, jednání při neshodné dodávce atd.). 

 

Služby servisních organizací, dodávky materiálů a zařízení musí zaručovat vysokou technickou 

úroveň a spolehlivost. Proto jsou tyto služby a dodávky podrobeny jednotnému řízení, pokud lze 

předpokládat, že mají podstatný vliv na kvalitu prováděných měření. 

V případě dodávek vyšší hodnoty (především nákup vybavení laboratoře) se laboratoř řídí 

předpisy ČVUT a příslušnými zákony platnými pro tyto dodávky (CE07).  

 Výběr dodavatelů spotřebních materiálů i servisních služeb provádí VL (případně ve 

spolupráci s metrologem nebo odborným garantem) na základě BF16 – Přezkoumání 

dodavatelů. 

 Vybraný dodavatel je následně zaveden do evidence schválených dodavatelů (CE04), kde 

se v případě, že se vyskytne problém s materiálem/službou, uvede do poznámky zápis o 

této skutečnosti. Jsou-li problémy závažné (ohrožují kvalitu měření), je tento dodavatel 

v evidenci zřetelně označen. 

 Pokud objednávaná služba nebo materiál má nějaký vztah ke kvalitě měření (např. 

kalibrace přístroje, kalibrace referenčních vzorků, apod.), je výběr dodavatele proveden 

metrologem. V případě těchto dodávek musí zpracovatel objednávky odpovídat za to, že 

dodavatel je uveden v evidenci schválených dodavatelů (CE04). 

 Kopie objednávek jsou uloženy v knize objednávek, která je vzhledem k organizační 

struktuře FEL uložena na sekretariátě katedry, a je tudíž řízena v souladu s předpisy 

nadřazené organizace. V knize objednávek v příruční spisovně LDFS jsou uloženy jen 

materiály týkající se výsledků objednaných služeb, tj. dodací list, výsledek měření, apod. 

 Hlavním kritériem pro výběr je technická úroveň produktů odpovídající dokumentovaným 

požadavkům, reference a zkušenosti s dodavatelem a dostupnost dokumentace o kvalitě 

produktů (certifikáty nebo jiné záznamy o prověření kvality produktu), je-li to vhodné. 

 Přednost se dává dodavatelům materiálů, kteří jsou k tomu autorizováni výrobcem (pokud 

není dodavatelem přímo výrobce) a dále dodavatelům pracujícím ve shodě s normami 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE04_Evidence_schvalenych_dodavatelu/
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE04_Evidence_schvalenych_dodavatelu/
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řady ISO 9000. Při výběru dodavatele řízené položky není jednoznačně dávána přednost 

krátké dodací lhůtě, ani ceně, před ostatními kritérii. Pokud je to možné, je pro určitou 

položku zařazen do evidence více než jeden alternativní dodavatel. 

 Dodavatele vstupů, které mohou bezprostředně ovlivňovat měření, podrobuje VL nebo 

jím určený pracovník nejméně jedenkrát ročně pravidelnému prověřování způsobilosti z 

hlediska zkušeností a kvality dodávaných produktů a související dokumentace a též z 

hlediska řešení reklamací a stížností. Toto posouzení probíhá formou vyplnění formuláře 

BF16. U ostatních položek nákupů – např. spotřební materiál (tonery), dochází ke změně 

dodavatele tehdy, kdy je identifikován problém s těmito dodávkami. 

 V rámci tohoto přezkoumávání požaduje od dodavatele i doklad jeho systému 

managementu (např. certifikát shody s normou řady ISO 9000) nebo speciální technické 

způsobilosti, pokud je to vhodné. 

 Závěry z prověření dodavatelů konzultuje VL v případě potřeby s metrologem. 

 VL provádí tzv. mimořádné prověřování v případě, že jsou závažné pochybnosti o kvalitě 

dodávaných produktů, např. na základě neshod zjištěných při přejímacích kontrolách. V 

tomto případě VL zajišťuje přezkoumání a případně výběr nového dodavatele. 

 

 Systém řízení dodávek je založen na nepřetržité kontrole kvality dodávaných služeb a 

nakupovaných produktů. 

 Kontrolu kvality dodávek provádí na pracovišti ten pracovník, který specifikoval 

objednávku nebo pověřený pracovník. Kromě shody se specifikacemi dokumentovanými 

v požadavku kontroluje neporušenost obalu a je-li uvedena, i expirační dobu. 

 O provedené kontrole vstupů, které mohou bezprostředně ovlivňovat měření, učiní 

pracovník záznam do evidence schválených dodavatelů (CE04). 

 Platí zde zásada, že dodávka není upotřebena, pokud neprošla kontrolou. 

 Dodávka servisních služeb podléhá kontrole VL, nebo jím pověřené osoby. O kontrole je 

proveden zápis opět do evidence schválených dodavatelů. 

 

 Neshody se specifikacemi při přejímacích kontrolách oznámí kontrolující vedení 

laboratoře, které pak rozhodne o závažnosti neshody a způsobu dalšího řešení. 

 Za neshodnou dodávku je považována i dodávka materiálu s nižší, nežli obvyklou nebo 

požadovanou kvalitou, přičemž za obvyklou kvalitu je považována dodávka předchozí, 

která prošla vstupní kontrolou. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF16_Prezkoumani_dodavatelu.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE04_Evidence_schvalenych_dodavatelu/
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 Neshodné položky jsou skladovány odděleně až do konečného rozhodnutí o jejich 

uvolnění (obvykle jsou neprodleně vráceny dodavateli, nebo se rozhodne o jejich fyzické 

likvidaci). 

 Pokud jde o neshodnou službu, není pak dotčené zařízení dále používáno. 

 Pokud je to vhodné, zahájí VL (nebo jím pověřený pracovník) u dodavatele reklamační 

řízení. Pracovník, který vyřizuje reklamaci, sleduje termín a způsob vyřízení reklamace a 

na vyžádání poskytuje dodavateli podrobné informace o povaze neshod. Záznam o 

jednání je archivován v knize reklamací (CK05) u MK a je na něj odkazováno v evidenci 

schválených dodavatelů (CE04). 

 Pokud LDFS zaznamená více než dvě neshodné dodávky od jednoho dodavatele, je 

dodavatel v CE04 označen jako nezpůsobilý a je vybírán nový dodavatel. 

 

 

LDFS rozvíjí spolupráci se zákazníky, aby mohly být co nejlépe vyjasněny a splněny jejich 

požadavky vůči laboratoři, a současně je informuje o průběhu vyřizování jejich požadavků. 

Laboratoř má k dispozici postupy, jak rozvíjet svoje služby: 

 Pokud je to nutné, konzultuje se zákazníkem před provedením měření jeho vhodnost. 

 Pokud je to nutné, informuje jej během měření. 

 Pokud je to nutné, provádí schůzky dle dohody se zákazníkem. 

 Na požádání konzultuje výsledky měření. 

 Na požádání umožňuje přítomnost při zkouškách (viz BR04) 

 

 VL nebo pověření pracovníci laboratoře se setkávají se zákazníky na předem 

domluvených schůzkách, kde vysvětlují možnosti poskytovaných služeb laboratoře. 

 Účastní se rovněž vědeckých setkání, popř. konzultací, které mají vztah k činnosti 

laboratoře. 

 V případě rutinně prováděných měření není nutné provádět konzultaci se zákazníkem. 

Konzultace je nutná jen v případě odchylky od dohodnutého postupu. 

 V rámci konzultace je možno domluvit i nadstandardní postupy a služby spojené 

například s převzetím panelů (článků), jejich uložení, omytí i následné zacházení, 

popřípadě způsob dodání výsledků. Zaznamenané nadstandardní požadavky zákazníka 

jsou součástí přezkoumání a mohou být zpoplatněny. Cena za tyto služby je v tomto 

případě věcí vzájemné dohody a je následně zahrnuta v BF04 – Žádost o uzavření DHČ. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK05_Kniha_reklamaci/
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE04_Evidence_schvalenych_dodavatelu/
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE04_Evidence_schvalenych_dodavatelu/
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR04_Provozni_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF04_Formular_pro_zadost_o_uzavreni_DHC.docx
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 LDFS klade důraz na spokojenost svých zákazníků a na trvalé zlepšování a rozšiřování 

poskytovaných služeb. Za tímto účelem má zavedený dotazník na spokojenost zákazníků 

(BF08). 

 

 

Cílem vedení LDFS je spokojenost zákazníka, proto se snaží všechny stížnosti řešit 

objektivně bez zbytečného odkladu. Během vyřizování stížností se LDFS řídí reklamačním 

řádem a příručkou kvality. 

 

 Stížností se rozumí projev nespokojenosti zákazníka nebo jiné strany s poskytnutou 

službou, s jednáním zaměstnance LDFS, s postupem vyřízení reklamace, apod. 

 Reklamací se rozumí požadavek zákazníka, aby LDFS napravila dle zákazníka nesprávný 

postup, výsledek, znění apod. 

 Zákazník laboratoře je informován o možnosti podání stížnosti, reklamace podle 

reklamačního řádu (BR02), který je k dispozici u VL a zveřejněn na webových stránkách 

LDFS. 

 Stížnost, reklamace může být zákazníkem uplatněna nejpozději 14. den po doručení 

služby/výsledků. 

 Termín na vyřizování stížností, reklamací je maximálně 30 kalendářních dnů od doručení. 

 Stížnosti, reklamace lze uplatnit písemně na adresu VL (eventuelně písemně přímo do 

rukou VL), který neprodleně zahájí vyřizování stížnosti nebo reklamace. Zaevidování 

stížnosti, reklamace provede MK. Stížnost, reklamaci lze uplatnit také ústně (telefonem, 

osobně). Podání ústní stížnosti se řídí reklamačním řádem (BR02). Stížnost, reklamaci 

vůči výsledkům zkoušek či znění protokolů lze podat pouze písemně. 

 O stížnostech a reklamacích zákazníka jsou dle charakteru pořízeny záznamy pomocí 

formulářů (BF06, BF07, BF11), které jsou následně uloženy v knize stížností (CK03), 

popřípadě v knize neshodné práce a nápravných opatření (CK02).  

 Odpověď na stížnost, reklamaci je sdělena zákazníkovi nejpozději do 30 dní od podání. 

Sdělení schvaluje VL. 

 Evidence veškerých stížností nebo námitek (emaily, stručné přepisy telefonických 

rozhovorů, dopisy, apod.) je uložena u MK a je součástí související dokumentace. 

Součástí evidence jsou i odkazy na výstupní zprávy, pokud se jedná o stížnost, která se 

zprávou souvisí. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF08_Dotaznik_na_spokojenost_zakazniku.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR02_Reklamacni_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR02_Reklamacni_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF06_Formular_pro_stiznost_zakaznika.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF07_Formular_pro_nahlaseni_neshodne_prace_zakaznikem.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF11_Formular_pro_zapis_o_neshodne_praci.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK03_Kniha_stiznosti/
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK02_Kniha_neshodne_prace_a_napravnych_opatreni/
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 Každá oprávněná stížnost, reklamace může být důvodem k provedení interní prověrky v 

příslušné oblasti. 

 Kniha stížností se tak může stát podkladem pro sestavení plánu a rozsahu auditů a pro 

pravidelné přezkoumávání systému managementu. 

 V případě, že nelze vyloučit, že došlo k ovlivnění výsledků předchozích zkoušek, je třeba 

informovat zákazníky a řešit s nimi způsob nápravy, např. opakované zkoušky na náklady 

LDFS a zajistit stažení vydaných protokolů. 

 

 

Při řízení neshodné práce při zkoušení uplatňuje vedení laboratoře takové zásady a postupy, které 

umožňují formou kontroly a samokontroly trvale udržovat kvalitu prováděných měření včetně 

všech souvisejících činností a snížit tak výskyt neshod na minimum. 

Vedení má vytvořeny takové postupy, aby výsledky neshodných úkonů neovlivnily výsledek 

měření, aby byly jejich příčiny analyzovány, vysvětleny a aby se výsledky neshodné práce 

nedostaly k zákazníkovi. 

 

Neshoda při zkoušení je nesplnění specifikovaného požadavku na zkušební postup a realizace 

zkoušky. 

Řízení neshodné práce spočívá v: 

 Rozpoznání neshodné práce 

 Pozastavení práce 

 Popsání příčin neshody 

 Prověření závažnosti neshody 

 Stanovení opatření k nápravě 

 Provedení nápravy 

 Ověření efektivnosti přijatých opatření 

 Obnovení prací 

 Informování zákazníka (pokud to je vhodné nebo nezbytné) 

 

 Každý pracovník laboratoře nese přímou zodpovědnost za zjištění, popsání a zaznamenání 

neshodné práce, která nastala při činnostech, které sám vykonával, popřípadě řídil. Bez 
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zbytečného odkladu musí upozornit vedení laboratoře na všechny problémy, které by 

podle jeho úsudku mohly ovlivnit kvalitu jeho práce. 

 Identifikace a popis neshodné práce je proveden vyplněním formuláře o neshodné práci 

(BF11), který je evidován v knize neshodné práce a nápravných opatření (CK02). 

V případě, že neshodnou práci zjistí zákazník a uplatní ji formou stížnosti, reklamace, je 

vyplněn formulář o nahlášení neshodné práce zákazníkem (BF07). 

 

 Pracovník, který zjistil neshodnou práci, je povinen nahlásit ji VL. Ten rozhodne o 

způsobu řešení a určí pracovníka odpovědného za řešení problému. Tento pracovník 

odpovídá za to, že neshodná práce je okamžitě přerušena, eventuálně hotové protokoly 

jsou pozastaveny až do definitivního vyřešení neshody, kdy pak následuje buď jejich: 

o Zamítnutí 

o Přepracování 

o Uvolnění 

 Současně je vyplněn záznam o neshodné práci, který je uložen do knihy neshodné práce a 

nápravných opatření (CK02). Tento určený pracovník okamžitě zahájí proces řízení 

neshodné práce. 

 Opětovné zahájení prací, a to i tehdy, když zjistí, že neshodná práce nemůže/nemohla 

ovlivnit výsledek uvedený v protokolu, má právo povolit MK nebo jím pověřený 

pracovník. Tuto činnost musí opět zaznamenat do knihy neshodné práce vyplněním 

formuláře nápravná opatření (BF17). 

 Pracovník, který řídí neshodnou práci, rozhodne podle povahy neshod o rozsahu, v jakém 

se pozastaví prováděná měření. Současně rozhodne, zda se jedná o náhodnou či 

systematickou chybu, resp. zda jde o systémový nedostatek, nebo o nějakou 

zvláštní/náhodnou příčinu. 

 V případě náhodné příčiny provede její identifikaci. Pokud má tato neshodná práce 

systémový původ, zkoumá MK dřívější práce, jestli již tehdy nedošlo k neshodné práci. 

Pokud ano, neprodleně seznámí zákazníka/zákazníky s touto skutečností a dohodne se s 

ním o způsobu a termínu nápravy. Všechny tyto skutečnosti se dokumentují vyplněním 

formuláře nápravná opatření (BF17) a ukládají v knize neshodné práce a nápravných 

opatření (CK02). 

 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF11_Formular_pro_zapis_o_neshodne_praci.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK02_Kniha_neshodne_prace_a_napravnych_opatreni/
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF07_Formular_pro_nahlaseni_neshodne_prace_zakaznikem.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK02_Kniha_neshodne_prace_a_napravnych_opatreni/
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF17_Formular_pro_napravna_opatreni.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF17_Formular_pro_napravna_opatreni.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK02_Kniha_neshodne_prace_a_napravnych_opatreni/
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Vedení LDFS má v programu IA (BP07) zavedeny pravidelné prověrky všech procesů ZL. Při 

prověrkách vytipovává vhodné ukazatele kvality a snaží se o jejich neustálé zlepšování na 

základě vyhodnocení vlastních zkušeností a nových poznatků jak v odborné, tak systémové 

oblasti. Tyto kontroly a zlepšování provádí minimálně 1x ročně. 

Jsou zavedeny tyto ukazatele kvality: 

1. Politika kvality 

2. Cíle kvality 

3. Výsledky auditů 

4. Výsledky nápravných opatření 

5. Výsledky sebehodnocení 

6. Výsledky přezkoumávání managementem 

Vedení LDFS v rámci svého přezkoumávání vyhodnocuje výsledky zlepšování, kdy pravidelně 

vyhodnocuje: 

 Výsledek kontroly postupů – vyhodnocuje zde vhodnost používaných postupů. 

 Spokojenost zákazníků - viz formulář BF08. 

 Účast pracovníků laboratoře na inovačních kurzech, seminářích apod. a výsledky, které 

tato účast přinesla ve prospěch zlepšování práce v laboratoři. 

 Vyhodnocuje jakýkoliv projekt vedoucí ke zlepšování práce laboratoře v rámci 

pravidelných auditních postupů. 

 

 

LDFS má stanoven takový systém nápravných opatření, že výskyt neshody se systémem 

managementu je minimalizován. 

Neshody jsou systematicky vyhledávány a odstraňovány: 

 v průběhu prověřování či přezkoumávání systému managementu, 

 při řízení neshodné práce, 

 při vyřizování stížností zákazníků. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP07_Program_internich_auditu.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF08_Dotaznik_na_spokojenost_zakazniku.docx
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 Účinnost nápravného opatření je nejvyšší tehdy, zjistila-li se příčina problému. Analýzu 

příčin provádí většinou OG. Nápravná opatření formuluje OG ve spolupráci s VL. 

 Pokud se jedná o neshodu systému managementu, provádí analýzu jejích příčin MK. 

Nápravná opatření pak formuluje MK a schvaluje VL. 

 Postup této analýzy je následující: 

o posoudí se možnost individuální chyby pracovníka (kontrola primárních záznamů 

dle SOP), 

o kontroluje se, zda použitý postup měření nevede k hrubým chybám, 

o kontroluje se opakovatelnost. 

 Pokud analýza příčin vede k pochybnostem o charakteristikách použité zkušební metody, 

provede se znovu její validace s ohledem na daný případ. 

 V případě, že výsledkem je zjištění, že pochybil pracovník, provede se nové proškolení 

pracovníka včetně jeho výcviku. 

 

 Pokud se zjistí neshoda v některém z prvků systému řízení a zabezpečování kvality, 

provede MK speciální interní prověrku daného prvku kvality, a na základě výsledku 

přijme nápravná opatření, která se dokumentují v knize neshodné práce a nápravných 

opatření (CK02). 

 Jde-li o neshodu zkušebního postupu, pak v případě chyby: 

o v primárních záznamech se tato chyba opraví (na základě nového měření, je-li to 

nutné) a následně se opraví i výsledek v protokolu, 

o při nesprávném použití zkušebního postupu se provede nové měření vždy na 

náklady LDFS a výsledek se porovnává. 

o Tato nápravná opatření schvaluje OG a schvaluje VL. 

 Pracovník, který odpovídá za nápravná opatření, též zodpovídá za dodržení termínů pro 

jejich realizaci a za dokumentaci eventuálních změn vyplývajících z prošetření. 

 Vedení laboratoře odpovídá za zajištění adekvátních zdrojů (personálních, materiálových 

a kapacitních), aby tato nápravná opatření byla účinně realizována. 

 

 MK sleduje prováděná nápravná opatření a zápisem a kontrolou záznamu uloženého v 

knize neshodné práce a nápravných opatření (CK02) stvrzuje, že nápravné opatření bylo 

provedeno. 

 Povinností vedení je pak zvýšit dozor nad dalším prováděním měření, resp. činnosti, kde 

byla zjištěna neshodná práce, je-li to nutné. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK02_Kniha_neshodne_prace_a_napravnych_opatreni/
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK02_Kniha_neshodne_prace_a_napravnych_opatreni/
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 V případě, že identifikace neshod vede ke zpochybnění shody laboratoře s její politikou a 

postupy, které vyplývají z normy ČSN EN ISO/IEC 17025, či z jiných normativních 

dokumentů, rozhodne vedení laboratoře o provedení speciální interní prověrky v příslušné 

oblasti činnosti. K tomuto kroku se může rovněž rozhodnout na základě výsledku 

vyhodnocení nápravných opatření, kdy zřejmě nedošlo k jejich efektivnímu plnění. 

 Tato prověrka se realizuje především v případě výskytu závažného problému anebo 

pochybnosti o správné činnosti laboratoře. 

 

 

 Vedení laboratoře se systematicky zabývá plánem prevencí. 

 Preventivní činnost provádí též tehdy, jestliže je rozpoznána nutnost odstranění určitého 

potenciálního zdroje neshod, popř. provedení opatření ke zlepšení v oblasti odborné či 

systémové. V tomto případě vydá vedení laboratoře, popř. MK, dokument (např. ve formě 

směrnice, SOP apod.), kde je uveden postup pro tuto činnost i způsob jejího vyhodnocení. 

Tento dokument v případě, že se potvrdí vhodnost navrhovaného opatření, nahradí starý 

dokument a opatření se stává trvalým. 

 Základní popis preventivního opatření je pak zapsáni do formuláře BF19 a uložen do 

CK02. 

 

 Rozhodnutí vedení laboratoře o implementaci příslušného preventivního opatření je 

úměrné míře rizika vzniku neshody, popř. skutečnému přínosu ke zlepšení systému 

managementu. K tomu analyzují trendy a rizika, monitorují příslušné relevantní údaje 

včetně sledování technického vývoje v dané oblasti, požadavků na kvalitu aj. 

 Preventivní opatření se nezavádí, bylo-li příčinou neshodné práce náhodné selhání 

(zkušebního zařízení), popř. porucha, jejíž nový výskyt je málo pravděpodobný. Rovněž 

není třeba realizovat preventivní opatření v případě, že lze jednoduchým způsobem 

(změnou organizačního uspořádání, aktualizací zkušebního postupu, článku v PK apod.) 

dospět k okamžité nápravě a eliminaci neshody. 

 Pokud monitoring preventivního opatření prokáže, že došlo k eliminaci neshod nebo k 

podstatnému zlepšení systému managementu, zváží vedení laboratoře zavedení trvalého 

opatření. 

 U jednoduchých preventivních nebo nápravných opatření, kdy je jejich efekt evidentní, se 

jejich implementace provede okamžitě, oznámí se na poradě a poté je zapracováno do 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF19_Formular_pro_preventivni_opatreni.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK02_Kniha_neshodne_prace_a_napravnych_opatreni/
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systému managementu. O provedeném postupu zavádění a monitoringu jeho efektivity 

pak tedy nemusí být proveden záznam. 

 Jestliže provedeným preventivním opatřením nebylo dosaženo potřebné efektivity, je buď 

přepracováno, nebo zrušeno. 

 

 

 LDFS má zavedené postupy pro identifikaci, přehled, přístup, pořizování, uložení a 

likvidaci záznamů o kvalitě a odborných (technických) záznamů. 

 Je dbáno o čitelnost a trvalost záznamů, jejich dostupnost, zabezpečení před ztrátou, 

poškozením či pozměněním. 

 Všechny záznamy týkající se předmětů zkoušek, zákazníků a výsledků jsou brány jako 

důvěrné. 

 Každý typ záznamu má stanovenou dobu pro uchování. 

 Forma záznamů je psaná, tištěná nebo elektronická. 

 Podrobněji jsou tyto postupy popsány ve směrnici pro řízení dokumentace (BS01). 

 

 Písemné záznamy jsou identifikovány, jak je popsáno ve směrnici BS01. 

 Každý nový zápis je identifikován:  

o datem vzniku. 

o osobou, která záznam pořídila. 

o osobou, která provedla v záznamu případné změny. 

 Identifikace je v případě elektronického záznamu zajištěna systémem Alfresco, metadaty 

dokumentu, nebo zápisem přímo v záznamu. V případě tištěného záznamu zápisem 

příslušné osoby parafou. 

 

 LDFS vede záznamy ve formě jednotlivých knih - složky souborů v případě 

elektronických záznamů a uložení do příslušných knih v případě tištěných záznamů (např. 

datové listy vztahující se ke konkrétní zakázce jsou uloženy v knize zakázek u příslušné 

zakázky). 

 Pro svoji kontrolní a evidenční činnost využívají pracovníci laboratoře formuláře, tabulky 

a popřípadě databáze vytvořené v systému MS Office (resp. Open Office). Formuláře po 

vyplnění evidují (ve formě jednotlivých knih). 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS01_Smernice_pro_rizeni_dokumentace.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS01_Smernice_pro_rizeni_dokumentace.docx
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 Záznamy, které jsou vedeny při provádění měření (jde o záznamy v laboratorních 

denících, popř. záznamy vedené elektronicky) jsou dostatečné k tomu, aby umožnily 

identifikovat faktory ovlivňující nejistotu, resp. opakování měření za podmínek blízkých 

původním. 

Pokud se v tištěných záznamech objeví chyba, pak je chybný údaj přeškrtnut a správný údaj je 

pak uveden vedle přeškrtnutého údaje nebo, pokud to není možné, v poznámce pod čarou. Tato 

oprava je identifikována parafou osoby, která opravu provedla a datem provedení změny. Zásady 

vedení záznamů v elektronické podobě jsou následující: 

 Obecně zde platí, že pokud jsou primární záznamy vedeny na počítači, musí použitý 

software zaručovat přímé spojení vzniklého záznamu s přesným okamžikem jeho vzniku. 

 Elektronické záznamy z následného zpracování primárních dat musí rovněž obsahovat 

časové údaje s návazností na soubor, kde se nalézají primární data. 

 Ochrana elektronicky vedených dat je uvedena ve směrnici BS03 Směrnice pro validaci 

softwaru. 

 Změny v elektronickém záznamu, dokumentu jsou identifikovatelné pomocí 

automatického verzování systému Alfresco. 

 

 LDFS uchovává záznamy v souladu se spisovým a skartačním řádem nadřazené 

organizace (CE07). 

 LDFS věnuje velkou pozornost uchovávání záznamů z hlediska důvěrnosti, proto zavedla 

postupy pro její zajištění a vyčlenila speciální úložiště, která jsou využívána pouze LDFS. 

 Pro uchovávání tištěných záznamů je zřízena příruční spisovna umístěná v prostorách 

laboratoře. 

 Pro uchovávání elektronických záznamů a dokumentů je využívána elektronická příruční 

spisovna umístěná v serverovně Katedry fyziky, kde je zajištěn zvláštní režim z hlediska 

přístupu (CK11 – Evidence vstup server). 

 Pro zvlášť důležité záznamy a dokumenty, např. jmenování do funkce, smlouvy o 

spolupráci, LDFS disponuje trezorem. 

 

1. Prvotní záznamy mají převážně elektronickou povahu, a proto jsou uchovávány na 

magnetických médiích, některé z nich jsou navíc uchovávány v tištěné podobě. 

2. Výsledky měření jsou rovněž uchovávány v elektronické podobě v programu SLAB (v 

přidružené databázi). Zálohování je prováděno na servery v pravidelných intervalech. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS03_Smernice_pro_validaci_softwaru.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS03_Smernice_pro_validaci_softwaru.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR05_Spisovy_a_skartacni_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE.docx


 

 

 

 

 

Stránka 35 z 64 

A-PK, verze 1.11 

 

Technická 2, 166 27 Praha 6 

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 

3. Informace vztahující se k měřeným objektům a konkrétní zakázce jsou uchovávány po 

dobu dle BR05. 

4. Dokumentace k nákupu měřicích přístrojů, spotřebního materiálu a servisních služeb je 

vedena a uchovávána vzhledem k začlenění do organizační struktury ČVUT na 

sekretariátě katedry. Záznamy k přístrojům jsou uchovány po dobu používání přístroje a 

ještě následně 3 roky po jeho vyřazení z používání, ostatní související záznamy jsou 

vedeny po dobu 3let. 

5. Zprávy z interních prověrek, z přezkoumávání kvality (CK01), zprávy týkající se 

nápravných a preventivních opatření (CK02) a zprávy z EHK (CE06), jsou-li v tištěné 

podobě, jsou uloženy u MK.  

6. Smlouvy o DHČ jsou uloženy v knize zakázek. 

7. Objednávky jsou uloženy vzhledem k povaze organizace na sekretariátě katedry. 

8. Manažer kvality vede knihu stížností (CK03) včetně jejích příloh. 

9. Osobní složky pracovníků (pracovní smlouva, platový výměr a nejvyšší dosažené 

vzdělání) jsou uloženy na zaměstnaneckém oddělení FEL ČVUT. 

10. Kalibrační listy, osvědčení a jiné dokumenty vázané na systém metrologie (stanovená a 

pracovní měřidla) zavedené v laboratoři má na starosti metrolog, který vede tuto 

dokumentaci. Doba archivace této dokumentace se řídí spisovým a skartačním řádem 

BR05. 

11. Místo uložení a doba archivace viz BR05 Spisový a skartační řád. 

 

 

 Laboratoř má zajištěn podle časového programu a plánu interní audit, který ji umožňuje 

ověřit, zda jejich činnost odpovídá požadavkům zavedeného systému managementu. 

 Program interních auditů zahrnuje všechny prvky systému managementu. Program 

vypracovává MK a schvaluje VL. 

 Jednou ročně je systém managementu auditován interním auditorem - pracovníci LDFS 

pod dohledem MK.  

 Pro každý audit je stanoven konkrétní plán auditu, kde jsou uvedeny vstupní údaje 

k auditu. Plán interního auditu vypracovává IA (BP05). 

 Podkladem pro vypracování tohoto plánu jsou výsledky předchozích auditů, stížnosti 

zákazníků, výsledky mezilaboratorního porovnávání a rovněž připomínky vedení 

laboratoře a metrologa. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR05_Spisovy_a_skartacni_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK01_Kniha_o_prezkoumani_systemu_managementu
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK02_Kniha_neshodne_prace_a_napravnych_opatreni/
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE06_Ucast_v_EHK
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK03_Kniha_stiznosti
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR05_Spisovy_a_skartacni_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR05_Spisovy_a_skartacni_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP05_Plan_internich_auditu.docx
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 Interním auditem jsou prověřovány všechny úseky činnosti laboratoře, a to buď podle 

programu, nebo může jít o mimořádný audit vyvolaný změnami v systému managementu, 

změnami zkušebních metod, popř. potřebou následně přešetřit účinnost zavedených 

nápravných opatření vyvolaných stížnostmi či námitkami zákazníků. 

 O provedení mimořádného auditu rozhoduje vedení laboratoře. Zabezpečení auditu má na 

starosti MK, který dbá o to, aby každý prověřovaný prvek systému managementu byl 

nejméně 1x ročně prověřen. 

 

Obecně platí, že dohledem nad provedením auditů v laboratoři je pověřen MK. MK však může 

pověřit k vedení auditu i jiného pracovníka, který je způsobilý odborně se vyjadřovat k dané 

problematice (podmínkou je znalost nejen odborné problematiky, ale i systému managementu a 

auditních postupů). Před prováděním interního auditu musí být IA prokazatelně proškolen na 

provádění auditů v LDFS. 

 

 Pracovníci laboratoře mají za povinnost aktivně spolupracovat s MK a IA. Ten může volit 

tam, kde je to vhodné, i vertikální formy auditu – zvláště při mimořádných prověrkách 

iniciovaných stížností zákazníka nebo při prověrkách, které jsou zaměřeny na zhodnocení 

efektivnosti zavedení daných opatření. 

 Všechna zjištění jsou uvedena v protokolu o interním auditu (zprávě auditora), který je 

součástí knihy o přezkoumání systému managementu (CK01). 

 Pokud závěry auditu vedou k pochybnostem o platnosti výsledků, nebo jsou zpochybněny 

prováděné postupy, je okamžitě proveden rozbor příčin a následně nápravná a preventivní 

opatření. 

 

Následná prověřovací činnost, která je spojena s plněním neshod zaznamenaných auditem, je 

průběžně vedena a zaznamenána v CK01. 

 

 

 Vedení laboratoře má zpracovaný postup přezkoumávání systému managementu za 

účelem zajištění vhodnosti používaných postupů a jejich efektivity (viz BP02). 

 Tuto činnost realizuje obvykle v jednoročních intervalech. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP07_Program_internich_auditu.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK01_Kniha_o_prezkoumani_systemu_managementu
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK01_Kniha_o_prezkoumani_systemu_managementu
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP02_Plan_prezkoumavani_systemu_managementu.docx
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 V případě, že vedení laboratoře zjistí potřebu provedení mimořádného přezkoumání 

systému managementu (např. před auditem ze strany ČIA), může být toto přezkoumání 

provedeno i v jiném, mimořádném termínu. 

 Při přezkoumávání jsou vzaty v úvahu připomínky a poznatky vedení laboratoře, 

výsledky interních i externích prověrek, výsledky nápravných a preventivních opatření, 

EHK, změny v objemu prováděných výkonů v laboratoři, kvalifikační růst pracovníků, 

zpětná vazba od zákazníků aj. 

 

Postup pro přezkoumávání systému managementu zahrnuje tyto kroky: 

1. Manažer kvality určí rozsah přezkoumání. 

2. Podle rozsahu a odpovědností určí MK pracovníky, kteří sepíší zprávu o daném prvku 

systému managementu. 

3. Určení pracovníci zpracují do určeného termínu (zpravidla následující porada) zprávu. 

4. Na poradě se vyhodnotí zpracované zprávy a navrhnou případná opatření. 

5. VL sepíše závěr, který je uložen v knize o přezkoumání systému managementu. 

 

 Za přezkoumávání systému managementu je odpovědný vedoucí laboratoře. 

 Dále jsou v laboratoři zapojeni do přezkoumávání další pracovníci tvořící vedení 

laboratoře (MK). 

 MK je zodpovědný za to, že postup přezkoumávání je veden systematicky v souladu se 

zavedeným postupem a že výsledky přezkoumávání jsou zaznamenány. Současně dohlíží 

na to, aby všechna schválená opatření byla v daných časových termínech plněna. 

 

 Cílem přezkoumávání systému managementu je stanovit, jaká opatření realizovat, aby 

systém managementu nadále vyhovoval potřebám laboratoře a požadavkům normy 

ČSN EN ISO/IEC 17025 a aby docházelo k jeho stálému zlepšování. 

 Potřeba modifikace systému managementu je dána změnami, ke kterým došlo, nebo které 

se očekávají (ať už jde o změny personální, ve vybavení, v postupech nebo v pracovní 

náplni a jiných). 

 Potřeba změn je v některých případech vyvolána i výsledky auditů jak interních, tak 

dozorových návštěv akreditačního orgánu, resp. i stížnostmi zákazníků. 
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 Přezkoumávání systému managementu je prováděno nejméně 1x za 12 měsíců. 

 Toto přezkoumání je vedením plánováno a vedeno dle BP02. 

 

 Veškerá přezkoumávání jsou dokumentována. Tato dokumentace má charakter zápisu a je 

zde jednoznačně vyznačeno, jaká opatření jsou provedena. 

 Záznam z přezkoumávání provádí VL. Tento záznam je přístupný všem pracovníkům 

laboratoře a je součástí knihy o přezkoumání systému managementu CK01. Pro tvorbu 

záznamu byl vytvořen zjednodušující formulář BF10. 

 

 

Odborné požadavky na správné a spolehlivé provádění zkoušek lze shrnout do následujících 

faktorů: 

 Lidský faktor 

 Prostředí 

 Zkušební metody 

 Zařízení 

 Zacházení s měřenými objekty 

 

 

Kvalitní a pravidelně vzdělávaný personál je pro LDFS nezbytný. LDFS podporuje vzdělávání 

zaměstnanců v oboru, čímž jsou neustále zlepšovány používané postupy a také vytvářeny postupy 

nové. Vzdělávání považuje LDFS za klíčové vzhledem k zajištění komplexnosti služeb 

poskytovaných zákazníkům. 

 

 Vedení laboratoře považuje za svůj prvořadý cíl mít personál zcela způsobilý 

(kompetentní, odpovědný a vysoce schopný) provádět akreditované zkoušky. K tomu má 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP02_Plan_prezkoumavani_systemu_managementu.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK01_Kniha_o_prezkoumani_systemu_managementu
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF10_Formular_k_prezkoumani_systemu_managementu.docx
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vytvořené postupy pro výcvik a dohled, kritéria pro vzdělání, popisy funkcí a vedení 

relevantních záznamů. 

 Vedení laboratoře má stanoveny následující opatření pro zajištění způsobilosti pracovníků 

provádějících zkoušky: 

o Má stanovenu minimální úroveň kvalifikace a praxe pro danou činnost. Praxi 

v daném oboru je možné doložit např. seznamem publikací v daném oboru (v 

LDFS je zaveden seznam publikací BE08). 

o Má seznam pracovníků včetně uvedení jejich funkcí (BE07). 

o Má dokumentovány v matici odpovědností a pravomocí (na kterou je odkazováno 

v pracovních náplních pracovníků) vykonávané činnosti a jejich odpovědnost. 

o Má na každý rok vypracovaný plán pro zvyšování kvalifikace (BP04). 

o Má zajištěn způsob zaškolení nového pracovníka a dozor nad jeho činností. 

 

 Děkan FEL jmenuje na návrh vedoucího katedry elektrotechnologie vedoucího laboratoře, 

na kterého jsou delegovány odpovědnosti a pravomoci za chod laboratoře a zajištění 

souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17025. Vedoucí laboratoře dále určí a jmenuje 

manažera kvality. 

 Pravomoci jednotlivých pracovníků laboratoře vyplývají z jejich funkčního zařazení a 

jsou popsány v matici odpovědností a pravomocí – viz příloha 9.1. 

 

Funkce Požadavky 
 

Název Zkratka Vzdělání Praxe Ostatní předpoklady 

Vedoucí laboratoře VL VŠ 1 Školení + osvědčení na VL 

Správce informačních technologií IT SŠ 5 --- 

Metrolog M VŠ 1 Školení + osvědčení na M 

Manažer kvality MK VŠ 1 Školení + osvědčení na MK 

Interní auditor IA VŠ 1 Školení + osvědčení na IA 

Odborný garant OG VŠ 5 Zaškolení 

Laborant L SŠ 0 Zaškolení 
Tabulka 1: Kvalifikační požadavky 

 

 Plán zvyšování kvalifikace pracovníků zpracovává a aktualizuje 1x ročně VL. Je 

pravidelně kontrolován v rámci interních prověrek kvality a přezkoumávání systému 

managementu. 

 Všichni pracovníci laboratoře jsou pravidelně školeni. Školení se koná dle aktuální 

potřeby, obvykle jednou za půl roku. Jeho cílem je aktualizace vědeckých a technických 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE08_Seznam_publikaci.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE07_Seznam_zamestnancu.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP04_Plan_pro_zvysovani_kvalifikace.docx
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informací, na jejichž základě se optimalizuje odborná a akreditovaná činnost laboratoře. 

Záznamy o provedeném interním školení, které je prováděno podle plánu (na formuláři 

BF09), jsou zakládány v knize školení (CK04). 

 V případě, že se zaměstnanec účastní externího školení, pořídí o tom záznam na formuláři 

BF23 a založí jej do CK04 a CK09. 

 Pracovníci s vysokoškolským vzděláním se účastní odborných seminářů, konferencí a 

kurzů v oblasti fotovoltaiky a z dalších oborů souvisejících s jejich náplní práce v 

laboratoři. Jejich plán je vytvářen průběžně podle druhu a zaměření akce. Přehled o účasti 

na odborných akcích si vedou pracovníci s vysokoškolským vzděláním na formuláři BF12 

(vyplněný formulář je součástí knihy vzdělávání – CK09). 

 Pracovníci se středoškolským vzděláním se zúčastňují odborných seminářů, konferencí a 

kurzů v oblasti fotovoltaiky, případně z dalších oblastí, podle doporučení vedení 

laboratoře. 

 Evidence o zvyšování kvalifikace pracovníků je vedena u VL. Součástí školení 

pracovníků je i seznámení se s aktuálním obsahem PK. 

 

 Nově přijímaný pracovník nejprve absolvuje obecné školení bezpečnosti práce, které se 

řídí interními předpisy nadřazené organizace (CE07). O zaškolení jsou vedeny záznamy u 

bezpečnostního technika katedry. 

 Dále je seznámen s PK a jejími přílohami, provozním řádem a dalšími dokumenty 

popisujícími organizaci práce v laboratoři. 

 Následuje zaškolení formou pohovoru s VL, který pak sestaví plán proškolení v rozsahu 

předpokládaných povinností pracovníka. 

 Doba zaškolení je obvykle stanovena na tři měsíce a je určen školitel. 

 Po uplynutí zkušební doby prověří vedoucí pracovník znalosti a schopnosti pracovníka a 

uloží mu konkrétní pracovní úkoly, které jsou určeny pracovním zařazením. 

 Plnění kontroluje ve stanovených termínech určený školitel. 

 O zaškolení je proveden zápis do knihy školení (CK04). 

 

 Povinnosti a práva pracovníků laboratoře jsou upraveny obecně platnými předpisy, 

zejména Zákoníkem práce, Provozním řádem (BR04) a vykonávanou funkcí a s tím 

souvisejícími odpovědnostmi a pravomocemi. 

 Pracovník se řídí zejména těmito předpisy: 

o příručkou kvality – PK, 

o standardními operačními postupy – SOP, 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF09_Formular_pro_zaznam_o_internim_skoleni.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK04_Kniha_skoleni
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK04_Kniha_skoleni
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK09_Kniha_vzdelavani
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF12_Formular_pro_zapis_o_ucast_na_odborne_akci.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK09_Kniha_vzdelavani
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE07_Evidence_externich_dokumentu
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK04_Kniha_skoleni
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR04_Provozni_rad.docx


 

 

 

 

 

Stránka 41 z 64 

A-PK, verze 1.11 

 

Technická 2, 166 27 Praha 6 

Laboratoř diagnostiky fotovoltaických systémů 

o bezpečnostními předpisy pro práci v laboratoři (interní dokumenty organizace 

ČVUT) a dalšími předpisy nadřazené organizace. 

Tyto interní předpisy jsou součástí dokumentace a jsou uloženy v laboratoři, popř. na 

přístupných místech. 

 Pracovní náplně jednotlivých pracovníků vypracovává VL. 

 Obsazení jednotlivých funkcí v laboratoři včetně rozpisu o odpovědnosti pracovníků je 

uvedeno v příloze č. 9.1. 

 

 

 Veškerá zkušební a měřící zařízení laboratoře jsou umístěna v budově, která je majetkem 

ČVUT. 

 Laboratorní místnosti jsou umístěny v přízemním patře budovy s vjezdem do dvora. 

 Akreditovaná měření jsou prováděna výhradně v prostorách LDFS. Dispoziční plán 

laboratoře je uveden v BP03. 

 

Vedení laboratoře dohlíží na dodržování provozního řádu (BR04), který určuje pravidla 

bezpečného provozu v laboratoři a minimalizuje tak vliv prostředí na kvalitu prováděných 

zkoušek. 

 

Požadavky na prostory, jejich vybavení a podmínky prostředí ovlivňující výsledky zkoušek jsou 

dány především povahou měření, která jsou zde prováděna: 

 Pro činnost prováděnou v LDFS dostačuje prašnost na úrovni běžného kancelářského 

prostoru. 

 Provádění měření je s ohledem na požadavky dané výrobcem zařízení omezeno pouze 

rozsahem teplot a vlhkosti vzduchu. Tyto veličiny jsou monitorovány kontinuálně pomocí 

orientačního teplotního dataloggeru. Vzhledem k zeměpisné poloze ČR a výsledkům 

monitoringu je možno prakticky vyloučit, že by byly podmínky prostředí v laboratoři 

mimo stanovené meze. 

 Prostory laboratoře odpovídají všem požadavkům pro vybavení měřicích laboratoří. Jsou 

zde dostatečně dimenzované rozvody elektrické energie, pitné vody i tepla. Vzhledem 

k povaze měření je laboratoř vybavena tam, kde je to vhodné, bezpečnostními tlačítky. 

 Laboratoř je vybavena přístroji uvedenými v inventárním seznamu vedeném organizací a 

také v BE02. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP03_Dispozicni_plan_laboratore.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR04_Provozni_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE02_Seznam_pristroju_a_zarizeni.docx
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 Pracovní prostory jsou vybaveny ochrannými pracovními pomůckami a prostředky pro 

hašení, lékárničkami první pomoci. 

 Požární bezpečnost je kontrolována v souladu s požárními předpisy ČVUT požárním 

technikem fakulty. 

 Pracovníci musí používat předepsané ochranné pracovní prostředky, tj. zejména rukavice 

při výměně a údržbě lamp. 

 

Viz bod 5.3.3. 

 

 Přístup do laboratoře je řízen. Vstup do prostor laboratoře, kde se provádějí vlastní měření 

je cizím neproškoleným osobám umožněn pouze v doprovodu pracovníka laboratoře po 

zapsání do knihy návštěv. V případě hromadné návštěvy (např. den otevřených dveří, 

exkurze, atd.) je zápis do knihy návštěv proveden odpovědnou osobou. 

 Konkrétní způsob řízení přístupu do jednotlivých laboratoří je blíže popsán v dispozičním 

plánu BP03. 

 Úklid laboratoře je zajišťován vlastníkem budovy. Pracovník pověřený úklidem v LDFS 

je proškolen VL, což ztvrzuje svým podpisem na formuláři o školení BF09. 

 

 

 Vedení laboratoře se snaží provádět takové činnosti, které co nejvíce odpovídají 

momentálním i předpokládaným potřebám zákazníků. 

 V rámci principu nepřetržitého sebevzdělávání pracovníků laboratoře jsou sledovány 

všechny novinky v daném oboru, zvláště pak ty, které jsou publikovány v renomovaných 

časopisech, v mezinárodních či národních směrnicích. 

 Používané postupy jsou pak, tam kde je to vhodné, na základě zvážení implementovány 

do systému práce laboratoře, tj. odzkoušeny, validovány a následně schváleny či 

neschváleny pro další použití. 

 K tomu má vedení laboratoře schválený postup pro: 

o validaci metod (BS02), 

o zpracování metod a postupů ve formě SOP (BSOPxx). 

 

 Laboratoř má seznam všech akreditovaných zkoušek uvedený v BE01. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF09_Formular_pro_zaznam_o_internim_skoleni.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS02_Smernice_o_validaci_metod_a_urcovani_nejistot.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE01_Seznam_akreditovanych_zkousek.docx
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 O výběru vhodné metody rozhoduje OG, případně určený pracovník. Požadavek 

zákazníka použít jinou měřicí metodu (než je obvyklé) je posouzen OG a OG rozhodne, 

zdali tato metoda bude akceptována. V záporném případě, tj. kdy byla tato metoda 

shledána jako nevhodná nebo zastaralá, je zákazník informován s patřičným odůvodněním 

rozhodnutí. Jednání se zákazníkem se v tomto případě řídí postupy uvedenými v kapitole 

4.4Chyba! Nenalezen zdroj odkazů.. 

 Pokud zákazník nespecifikuje metodu, která se má použít, pak musí laboratoř zvolit 

zavedenou metodu, popř. takovou metodu, která je podle renomovaných institucí nebo 

výrobcem daného zkušebního zařízení nebo na základě zveřejnění ve významných 

vědeckých publikacích doporučována jako nejvíce vhodná. 

 Pokud bude použita metoda jiná než ta, která je v laboratoři běžně používána (tj. je 

uvedena v seznamu akreditovaných zkoušek – BE01, nebo v seznamu zkoušek 

neakreditovaných BE05) a bude nutné provést její validaci, je zákazník o této skutečnosti 

informován. 

 Obecně platí, že pro akreditovanou činnost jsou používány pouze ty metody, které jsou 

plně dokumentované a validované. 

 Odchylky od zkušebních metod přicházejí v úvahu pouze tehdy, pokud byly 

dokumentovány, odborně zdůvodněny, schváleny a přijaty zákazníkem. 

 

LDFS má vytvořeny interní SOP vycházející z mezinárodních standardů (norem). V případě, že 

dojde k aktualizaci předpisu, na který je v příslušné SOP odkazováno, je potřeba tento 

aktualizovat. Pro aktualizaci přijala LDFS následující postup: 

1) Nový předpis je zaevidován do CE07. 

2) M nebo jím pověřená osoba provede přezkoumání aktualizovaného vydání normy a 

určí, zda má daná aktualizace vliv na postup popsaný v interní SOP. 

3) O provedeném přezkoumání provede záznam pomocí formuláře BF28. 

4) V případě, že aktualizace dané normy má vliv na SOP, provede ve spolupráci s OG 

aktualizaci SOP, a to prostřednictvím nápravného opatření. 

5) Zápis o provedeném přezkoumání a nápravné opatření schvaluje VL, nebo v případě 

jeho nepřítomnosti MK. 

6) Prostřednictvím školení seznámí pracovníky LDFS s provedenými změnami. Záznam 

ze školení uloží do knihy školení CK04. 

 

 Zavádění a validaci nových metod řídí metrolog nebo jím pověřený pracovník a postupuje 

přitom rámcově podle směrnice „Validace metod a určování nejistot“ (BS02). 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE01_Seznam_akreditovanych_zkousek.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE05_Seznam_neakreditovanych_mereni_a_sluzeb.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF/BF28_Formular_o_prezkoumani_normy.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK04_Kniha_skoleni
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS02_Smernice_o_validaci_metod_a_urcovani_nejistot.docx
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 Plánování této činnost provádí metrolog na základě závěrů z přezkoumávání systému 

managementu. Během vývoje metody se současně ověřuje, že potřeby zákazníků vedoucí 

k zavedení nové metody jsou stále aktuální. 

 Pokud jsou provedeny některé změny ve validovaných metodách, musí se vliv těchto 

změn dokumentovat a je-li to vhodné, musí se provést nová validace. Potřebu revalidace 

metod identifikuje metrolog při jejich plánované revizi. 

 

Je-li požadováno zákazníkem provedení měření na základě metody, která není uvedená 

v normách, nebo normativních dokumentech, je tato metoda nejprve schválena OG a poté 

metrologem validována. 

Pokud se jedná o metodu, u které je předpoklad, že bude požadována opakovaně a splňuje 

požadavky na správnost výsledků, tak je pro ni vytvořen SOP, který je metrologem validován. 

 

Validace metod provádí metrolog podle směrnice BS02 – Validace metod a určování nejistot. 

 

 Určování nejistot je závěrečnou fází procesu validace metody. 

 Pracovník provádějící validaci využije zjištěných metrických charakteristik metody a 

podle postupu uvedeného ve směrnici BS02 provede výpočet rozšířené nejistoty, popř. její 

kvalifikovaný odhad. 

 

 Primární data vznikající v laboratoři jsou zaznamenávána v elektronické, případně tištěné 

podobě. Platí zde zásada, že přístup k záznamům vedeným v elektronické podobě je 

umožněn pouze oprávněným osobám na základě jejich oprávnění (jméno a heslo, přístup 

k fyzickému úložišti). 

 Veškeré výpočty a přenosy údajů jsou předmětem kontrol prováděných systematickým 

způsobem. Kontrola zpracování dat i jejich přenosu je prováděna ze strany MK a IA, kteří 

namátkovým způsobem provádí kontrolu obvykle ve formě vertikálních auditů. 

 Laboratoř používá pro akreditované zkoušky a měření softwarové produkty MS OFFICE, 

ALFRESCO a SLAB. Pro neakreditované zkoušky a specifická měření je možno použít i 

další software, který prošel validací. Pro validaci softwaru byla vypracována směrnice 

BS03. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS02_Smernice_o_validaci_metod_a_urcovani_nejistot.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS02_Smernice_o_validaci_metod_a_urcovani_nejistot.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BS/BS03_Smernice_pro_validaci_softwaru.docx
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 Všechna používaná či produkovaná data jsou systematicky zálohována na vhodných 

médiích a archivována. Identifikace datových záznamů a jejich vedení je uvedeno v 

článcích 4.13.2 a 4.13.3. 

 Bezpečnost vnitřní počítačové sítě je nastavena a udržována v souladu se současnými 

standardy informační technologie. 

 Přístup k datům je umožněn pouze po vložení hesla. Zálohovaná data jsou uložena na 

chráněných místech. Za ochranu dat a jejich uložení odpovídá MK a provádí je IT. 

 

Pod pojem zařízení je kromě přístrojů zahrnut také spotřební materiál a ostatní vybavení nezbytné 

pro prováděné činnosti. 

Laboratoř má zavedené postupy pro práci se zařízením, které používá ve své zkušební činnosti. 

Tyto postupy jsou obsaženy v příslušných SOP. 

Laboratoř je vybavena vhodným zařízením pro provádění zkoušek. Vedení laboratoře má přehled 

o jeho technické úrovni a současně má na zřeteli i požadavky zákazníků na rozsah a kvalitu 

prováděných zkoušek. 

 

 Pokud se ukáže potřeba na nákup nového zařízení (podnětem k pořízení nového zařízení 

je i náhlá změna platného postupu vyžadující využití zcela jiného zařízení nebo špatný 

technický stav stávajícího zařízení), vybere VL ve spolupráci s OG vhodné zařízení a řídí 

jeho nákup. Přitom dbá na to, aby zařízení, jehož součástí je počítačový software, mělo 

zaručenou dostatečnou kontrolu integrity dat, přístupová práva k softwaru, a ten aby byl 

vhodným způsobem validován pro dané použití. 

 Pořízení zkušebního zařízení schvaluje metrolog nebo jím pověřený pracovník LDFS. 

 Jedná-li se o zařízení s pořizovací cenou vyšší než je aktuálně stanovený limit pro přímý 

nákup zařízení, je nutné vypsat výběrové řízení. Postup při výběru se pak řídí postupy 

ČVUT, které celý proces provádí i řídí bez účasti laboratoře. 

 U ostatních zařízení je rozhodujícím kritériem výběru dodavatelů při pořizování 

zkušebního nebo měřícího zařízení požadavek, aby zařízení plně vyhovovalo požadavkům 

zkušebního postupu. VL pak organizuje interní výběrové řízení ve spolupráci s OG a 

dalšími pracovníky, kteří jsou vzhledem k povaze nakupovaného zařízení kompetentní. 

 Zavádění zařízení do běžného provozu provádí obvykle servisní pracovník firmy, která 

dané zařízení dodala. Ten uvede dané zařízení do provozu a seznámí s jeho obsluhou 

určené pracovníky. Tento proces kontroluje OG v součinnosti s metrologem. Je-li to 
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možné a vhodné, vystaví dodavatel zařízení pro zúčastněné pracovníky potvrzení o 

zaškolení. 

 

Laboratoř má zaveden monitorovací systém, který pravidelně sleduje a prokazuje správnou 

kalibraci a funkci přístrojů (BR01 Metrologický řád a BP01 Plán kalibrací pro rok XY). 

Metrolog vede seznam zařízení (BE02 Seznam přístrojů a zařízení) a metrologickou evidenci, 

kde jsou uvedeny potřebné údaje k přístrojům. 

 

 Každé měřicí zařízení je obsluhováno oprávněnými pracovníky. 

 Obsluha i vlastní měření se řídí příslušnými SOP. 

 Aktuální návody k použití a údržbě zařízení jsou k dispozici v bezprostředním okolí 

zařízení, a tudíž je možné je kdykoliv v případě potřeby použít. 

 Odpovědnost za provoz a údržbu zařízení nese metrolog. Pracovníci, kteří využívají dané 

zařízení ke své činnosti (uživatelé) nejsou nikterak zbaveni povinnosti dbát řádně za stav 

zařízení v průběhu a po skončení práce. 

 Údržba zkušebních a měřicích zařízení je prováděna servisními firmami, které jsou 

autorizované pro opravy přístrojů, nebo oprávněnými pracovníky laboratoře. Servisní 

firmy provádějící opravy, resp. údržbu přístrojů, jsou uvedeny v metrologickém deníku 

(CK12), které jsou vedeny v elektronické podobě. 

 Na přístrojích je též prováděna běžná údržba podle pravidel uvedených v návodu na 

obsluhu přístroje. 

 

 Každá položka zařízení používaného v laboratoři je identifikována inventárním, popř. 

výrobním číslem. 

 Zařízení ověřované nebo kalibrované externími organizacemi nebo metrologem 

laboratoře je opatřeno ověřovací nebo kalibrační značkou, případně kalibračním listem 

příslušného orgánu nebo metrologa. Pokud z této značky nevyplývá doba platnosti, označí 

metrolog měřicí zařízení štítkem: „platnost do …“ s termínem platnosti. 

 Zařízení (měřidlo) je přednostně kalibrováno v Českém metrologickém institutu (ČMI), 

nebo jiné akreditované kalibrační laboratoři (AKL). Není-li možné nebo vhodné provést 

kalibraci v ČMI nebo AKL, LDFS využívá služeb jiné laboratoře, je-li zajištěno dodržení 

běžných kalibračních postupů a prokázána metrologická návaznost používaných zařízení 

dle zákona č. 505/1990 Sb. o metrologii (dále jen metrologického zákona). Posouzení 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR01_Metrologicky_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP01_Plan_kalibraci_overeni_a_kontrol_pro_rok_XY.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE02_Seznam_pristroju_a_zarizeni.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK12_Metrologicky_denik
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dodržení požadavků z hlediska metrologického zákona provádí LDFS formou posouzení 

dané kalibrační laboratoře (BF33). 

 Originál kalibračního či ověřovacího listu je uložen u metrologa. 

 Seznam zkušebních zařízení je uveden v BE02. 

 

 Informace o zkušebních přístrojích a zařízeních, která rozhodujícím způsobem ovlivňují 

prováděná měření, jsou uvedeny v metrologickém deníku (CK12). 

 Ostatní záznamy tvoří manuály, návody k obsluze, návody výrobce, pokud jsou 

k dispozici, a odkaz na jejich umístění, výsledky a kopie kalibračních listů a záznamů, 

které byly předány výrobcem nebo následně při prováděné údržbě či konfirmaci. 

 

 V případě, že dojde k poruše nebo poškození zařízení, je uživatel, který tuto skutečnost 

zjistil, povinen: 

o Zařízení odstavit a provést opatření zajišťující bezpečnost obsluhy. 

o Nahlásit závadu správci zařízení. 

o Provést zápis o poruše do provozního deníku. 

o V případě, že poškozené zařízení nelze okamžitě nahradit, provede správce 

zřetelné označení poškozeného zařízení nápisem: „NEPOUŽÍVAT“ a zařídí po 

domluvě s uživatelem jeho opravu. 

 Závady nebo složitější opravy a všechny opravy elektroinstalace odstraňuje servisní 

firma, popřípadě kompetentní pracovník z ČVUT. VL ve spolupráci s OG je povinen 

přezkoumat (viz kapitola - řízení neshodné práce) v rámci mimořádné interní prověrky 

(podle článku 4.11.5) zaměřené na přesnost a věrohodnost dosavadních výsledků zkoušek, 

zda zjištěná závada neovlivnila předchozí výsledky získané na příslušném zařízení. 

 Pokud se tento vliv prokáže, je povinen: 

o Zjistit nejzazší termín, od něhož lze výsledky považovat za zpochybnitelné. 

o Zjistit rozsah a velikost odchylek za toto období. 

o Okamžitě uvědomit zákazníky, pokud jim byly předány výsledky získané po dobu 

vadné funkce zařízení. 

 Všechny záznamy a související činnosti následně probíhají jako řízení neshodné práce. 

 

V případě, že zařízení vyžaduje mezikalibrační kontroly, jsou tyto prováděny dle postupů 

stanovených výrobcem zařízení. Za provedení kontroly odpovídá metrolog. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF33_Formular_pro_provadeni_IA_u_EXT_dod.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE02_Seznam_pristroju_a_zarizeni.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK12_Metrologicky_denik
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1. Laboratoř má vypracovaný postup pro zabezpečení kvality měření. Hlavními pilíři tohoto 

systému je využití referenčních materiálů s prokázanou návazností na všeobecně 

uznávané etalony a účast v mezilaboratorním porovnání. 

2. Pokud používaný systém měření neumožňuje z různých důvodů organizaci EHK, je 

prestižním cílem laboratoře prokázat svoji návaznost změřením jiných referenčních 

panelů, popřípadě výměnou panelů s jinými laboratořemi. 

3. Vedení laboratoře sleduje výsledky těchto kontrolních mechanismů, vyhodnocuje je a činí 

vhodná opatření pro neustálé zlepšování tohoto systému. 

 

 

 Laboratoř má k dispozici referenční materiály, které jsou systematicky používány při 

akreditovaných měřeních, resp. pro navázání pracovních měřidel. 

 U stanovených měřidel je zajištěna externí kalibrace. V případě měřidel stanovuje 

pověřený pracovník, tj. metrolog, s ohledem na legislativní požadavky lhůty kalibrací 

všech měřidel a zařízení, která podléhají kalibracím. 

 Lhůty kalibrací jsou dokumentovány v BP01 a v metrologické evidenci. 

 Postupy pro kalibraci a ověřování měřidel jsou uvedeny především v metrologickém řádu 

(BR01) a související dokumentaci: 

o Seznam přístrojů a zařízení (BE02) 

o Pokyny pro ověřování a kalibraci přístrojů a zařízení – Metrologický deník 

(CK12) 

o Plán kalibrací, ověření a kontrol (BP01) 

 

 Pro zajištění systému zabezpečení kvality u prováděných měření je v laboratoři používána 

kontrola pomocí referenčních materiálů. 

 Postup pro provedení kontrolních měření je součástí manuálů výrobců zařízení a vyplývá 

z doporučení výrobce zařízení. V případě nutnosti je vypracován příslušný SOP. 

 

Laboratoř při své činnosti vzhledem k povaze měření neprovádí u akreditovaných metod 

vzorkování. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP01_Plan_kalibraci_overeni_a_kontrol_pro_rok_XY.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK12_Metrologicky_denik/00_metrologicka_evidence/metrologicka_evidence.xlsx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR01_Metrologicky_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR01_Metrologicky_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR01_Metrologicky_rad.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE02_Seznam_pristroju_a_zarizeni.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CK/CK12_Metrologicky_denik
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP01_Plan_kalibraci_overeni_a_kontrol_pro_rok_XY.docx
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 Postupy předcházející měření jsou první etapou procesu realizace zakázky v laboratoři. 

 Vlastní postupy vycházejí z příslušného SOP nebo postupu schváleného OG. 

 

 Sledovatelnost měřeného objektu v laboratoři lze prokázat pomocí kontroly záznamů o: 

o jeho příjmu, 

o prováděných měřeních, 

o jeho odevzdání zpět zákazníkovi. 

 Při identifikaci cesty měřeného objektu v laboratoři je brán zřetel na správné označení 

objektu -označení číslem zakázky, případně doplňkovým rozlišovacím číslem. 

 

 Pracovník, který přebírá měřené objekty, sleduje jejich neporušenost, identifikovatelnost 

(označení) a požadavek na rozsah měření (známý z jednání se zákazníkem). 

 V případě, že není některý z těchto atributů splněn, oznámí tuto skutečnost osobě, která 

ponese zodpovědnost za další postup zpracování zakázky. V zásadě platí, že v tomto 

případě nemusí laboratoř objekty odmítnout, může je změřit, ale v případě evidentně 

poničených objektů je pořízena fotodokumentace, která je následně součástí protokolu o 

převzetí i vydání zakázky zpět zákazníkovi. 

 

 Transport měřených objektů do laboratoře zajišťuje zákazník. Vzorky pro měření jsou 

přejímány pod kontrolou nejméně jednoho zaměstnance LDFS. 

 Při příjmu měřených objektů je vystaven protokol o převzetí, na kterém je uveden datum 

převzetí zakázky. 

 Do protokolu o převzetí se také zapíše stav dodaných objektů. 

 Přijaté objekty jsou jednoznačně identifikovány číslem zakázky, případně doplňkovým 

rozlišovacím číslem. V případě FVP také svým sériovým číslem. 

 FVP jsou umístěny do speciálních regálů k tomu určených. Ostatní objekty měření jsou 

skladovány s důrazem na zabránění jejich poškození. 

 V případě vad zjištěných při přebírání je ihned kontaktován zákazník, se kterým je 

v případě nutnosti diskutován další postup. 

 Objekt je v laboratoři skladován do doby vydání zákazníkovi. 
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 Důležitým výstupem laboratoře je výsledek měření. 

 Ten vzniká v procesu měření a je následně pověřenými pracovníky uvolněn k využití 

zákazníkem (viz Matice odpovědnosti). Ti provádějí také vyhodnocení výsledku z 

hlediska dostupných informací. 

 

 

 Pro zajištění kvality výsledků zkoušek a kalibrací se využívají: 

o opakovaná měření referenčních materiálů, 

o mezikalibrační kontroly, 

o mezilaboratorní porovnání/externí hodnocení kvality (EHK). 

 Výsledky opakovaných měření a mezikalibračních kontrol jsou ukládány do 

Metrologického deníku (CK12). 

 Pro EHK má LDFS zaveden program účasti v EHK (BP08). Plán účasti v EHK na 

aktuální rok je veden v BP09. 

 Každý výsledek účasti v EHK je projednán a závěr evidován v evidenci o účasti v EHK 

(CE06). O výsledcích v EHK jsou následně informováni pracovníci laboratoře na 

následujících poradách. Dokumentace k EHK (CE06) je vedena u VL. 

 Pokud výsledek některého parametru nesplní požadovanou správnost, jsou prověřovány 

OG uzlové body metody, resp. nedostatky v pracovním postupu, a hledána příčina vzniklé 

chyby. 

 V případě neshody jsou prováděna nápravná opatření a je proveden zápis do formuláře 

BF11 a BF17. 

 

 

Laboratoř se snaží vydávat svoje výsledky – zprávy tak, aby byla zaručena jejich přesnost, 

správnost, srozumitelnost, nerozpornost a objektivita v souladu se všemi návody uváděnými ve 

zkušebních postupech a směrnicích. 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP08_Program_EHK.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BP/BP09_Plan_EHK.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE06_Ucast_v_EHK
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/CE/CE06_Ucast_v_EHK
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF11_Formular_pro_zapis_o_neshodne_praci.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BF-Vzory_formularu/BF17_Formular_pro_napravna_opatreni.docx
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 Pro zpracování a evidenci výsledků jednotlivých akreditovaných zkoušek slouží kromě 

kancelářského softwaru (MS OFFICE) laboratorní software SLAB. Pro neakreditované 

zkoušky je možno použít i další validovaný software. 

 Ve zprávě jsou neakreditované zkoušky označeny hvězdičkou (*). 

 Součástí zprávy ve formě přílohy jsou tam, kde je to pro správné, porozumění výsledkům 

potřebné a pokud to je přáním zákazníka, další pomocné údaje a komentáře týkající se 

upřesnění provedeného měření – např. stanovisko OG. 

 

 Výsledky jsou přenášeny on-line z daného měřidla do programu SLAB, nebo zapisovány 

na papír, který se stává primárními daty (uloženo ve složce zakázky). 

 Za zaznamenání dat je zodpovědná osoba, která obsluhuje dané zařízení. 

 Při zápisu a uložení výsledků do SLAB je v databázi uvedeno datum a čas měření a 

identifikace měřeného objektu. Identifikaci osoby je možné v případě nutnosti dohledat 

podle přihlašovacích údajů. 

Vydaná zpráva obsahuje tyto náležitosti předepsané normou ČSN EN ISO/IEC 17025: 

 název; 

 název a adresu laboratoře; 

 jednoznačnou identifikaci protokolu o zkouškách a na každé stránce identifikaci, která 

zajistí, že stránka je rozlišitelná jako součást protokolu o zkouškách a dále jasnou 

identifikaci konce protokolu o zkouškách; 

 název a adresu zákazníka; 

 identifikaci použité metody, je-li to vhodné; 

 popis, podmínky a jasnou identifikaci zkoušené položky (položek); 

 datum přijetí zkušební položky (položek), je-li to důležité pro platnost a použití výsledků 

též datum (data) provedení zkoušky; 

 výsledky zkoušky, a pokud je to vhodné, též jednotky měření; 

 jméno (jména), funkci (funkce) a podpis (podpisy) nebo ekvivalentní identifikaci osoby 

(osob) potvrzující (potvrzujících) protokol o zkouškách; 

 v případě, že je to důležité, vyjádření o tom, že výsledky se vztahují pouze ke zkoušeným 

položkám; 

 odchylky, dodatky nebo výjimky týkající se zkušební metody a informace o specifických 

zkušebních podmínkách, např. podmínky prostředí; 
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 v případě, že je to významné, vyjádření o souladu/nesouladu s požadavky a/nebo 

specifikacemi, v případě, že je to vhodné, vyjádření o odhadu nejistoty měření; informace 

o nejistotě je v protokolech o zkouškách vyžadována, pokud je nutná pro použití výsledků 

zkoušky, pokud to zákazník ve svých pokynech vyžaduje nebo má-li nejistota vliv na 

soulad s mezní hodnotou danou specifikací; 

 v případě, že je to vhodné a potřebné, interpretace ve formě porovnání se specifikací 

(vyhodnocení); 

 v případě, že je to vhodné a potřebné, odborná stanoviska a interpretace mimo zkušební 

protokol - oprávněné osoby viz BE07; 

 doplňkové informace, které mohou být požadovány ve specifických metodách, zákazníky 

nebo skupinami zákazníků; 

 odkaz na akreditaci. 

Zprávy je možné na přání zákazníka vydat i v anglické nebo německém jazyce. Pro tyto účely 

byly vytvořeny formuláře pro zprávu v AJ - BF24 a v NJ – BF26. Vzor zkušebního protokolu je 

součástí přílohy PK 9.3. 

 

Vedení laboratoře stanovilo postup pro uvolnění výsledků z laboratoře takto: 

 Zkušební protokol s akreditovanými zkouškami je vždy vydáván v tištěné podobě. 

Uvolnění (vydání) stvrzuje VL, nebo v případě jeho nepřítomnosti MK (osoby, které 

mohou ZP uvolnit, jsou uvedeny v BE07) svým podpisem a razítkem s odkazem na 

akreditaci. 

 V případě, že je vyžadován zákazníkem odborný posudek, je tento přílohou ZP. Odborné 

posudky vypracovává OG a o jeho vypracování informuje VL. Ten jej pak přiloží ke 

zprávě a tím uvolní. 

 U neakreditovaných služeb a měření není vyžadováno uvolnění VL. Ze zprávy, respektive 

výstupu LDFS, však musí být jednoznačně identifikováno, kdo za výsledek odpovídá. 

Změny a uvolnění jsou patrné použitím funkce sledování změn. 

 Výsledek je předáván zpravidla ve formě tištěné zprávy zákazníkovi, který je uveden na 

Potvrzení o DHČ. 

 Jestliže je domluven jiný způsob předání zprávy, lze takto též učinit (elektronicky, faxem, 

telefonicky apod.). Vždy je ale nutno dbát na spolehlivou identifikaci zákazníka. U 

informace poskytované telefonicky a faxem ověřením shody telefonního čísla s číslem 

uvedeným v kontaktních informacích. U informace předávané e-mailem kontrolou  

e-mailové adresy. Takto lze předat pouze schválený a uvolněný výsledek.  

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE07_Seznam_zamestnancu.docx
http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BE/BE07_Seznam_zamestnancu.docx
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 V případě podání ústní zprávy je nutné vždy vyhotovit ji i v elektronické podobě a 

uchovat dle BR05. 

 Zákazníkovi je možno vydat na základě jeho žádosti pouze jeho výsledky. Jiným osobám 

je možné předat zákazníkovy výsledky pouze po předchozí dohodě se zákazníkem. Vždy 

je ověřena totožnost osoby přebírající výsledky. O vydání výsledku je proveden záznam. 

Tento záznam je uložen do složky příslušné zakázky. 

 Změny a opravy zpráv se po uvolnění zásadně neprovádějí. S výjimkou zjištění neshodné 

práce, kde je uplatňován následující postup: 

o Provede se zaevidování zjištěné neshody dle 4.9 

o Jsou-li neshody charakteru, který neovlivňuje výsledky zkoušek, je ke zprávě 

vydán dodatek – opravenka, který je označen shodně jako dotčená zpráva 

s dodatečným značením O. 

o Jsou-li zjištěné neshody charakteru, který vyžaduje výraznější zásah do vydaného 

protokolu, je tento stažen a nahrazen novým s novým označením a odkazem na 

stažený protokol. 

 

1. Vedení Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů se zavazuje k tomu, že bude 

trvale v souladu s požadavky ČSN EN ISO/IEC 17025. 

2. Zejména se zavazuje: 

a. Nevystupovat jako akreditovaná zkušební laboratoř v oblasti pro níž není 

akreditována. 

b. Uhradit náklady na posuzování plnění akreditačních kritérií, dozor nad jejich 

plněním, popř. jiné služby spojené s akreditací. 

c. Vykonávat činnost v rozsahu své akreditace tak, aby nevznikly námitky ze strany 

zákazníka na podjatost, jeho diskriminaci; nedůvěra k vydanému zkušebnímu 

protokolu, popř. k akreditačnímu systému ČR. 

d. Bezodkladně informovat akreditační orgán o změnách ve statutu, organizačním 

členění, systému zabezpečování kvality, způsobilosti při provádění zkoušek. 

e. Při ukončení akreditace, popř. při jejím pozastavení nebo zrušení, přestat dále 

využívat oprávnění z osvědčení a toto osvědčení bezodkladně vrátit akreditačnímu 

orgánu. 

f. Zajistit řádné projednání uplatnění stížností nebo námitek a činit rozhodnutí, která 

vyplývají z písemných pravidel pro vyřizování stížností. 

3. Při používání značky akreditačního orgánu se LDFS řídí ustanovením dokumentu 

MPA 00- 04-01„Podmínky pro používání loga Českého institutu pro akreditaci, o.p.s., 

akreditačních značek a odkazů na akreditaci“, přičemž značka nebo jakékoliv jiné odkazy 

http://pasan.feld.cvut.cz:8080/alfresco/webdav/User%20Homes/cernal/LDFS/BR/BR05_Spisovy_a_skartacni_rad.docx
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na akreditaci se mohou používat na protokolech o výsledku zkoušek, hlavičkových 

dopisních papírech a propagačních materiálech po dobu platnosti akreditace. 

 

Vedení Laboratoře diagnostiky fotovoltaických systémů se zavazuje k tomu, že bude užívat po 

dobu platnosti osvědčení o akreditaci v souladu s požadavky MPA 00-04-XX v platném znění 

současně s obchodním jménem kombinovanou akreditační značku spolu s textem: „Laboratoř 

akreditovaná dle ČSN EN ISO/IEC 17025 Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod č.____“ 

na svých zprávách o výsledku obsahující vyšetření akreditovaných postupů, na hlavičkových 

papírech, v nabídkách na činnost nebo inzerátech, v propagačních materiálech a na webových 

stránkách laboratoře. 

Na zprávách o výsledku měření pouze neakreditovaných postupů, či v případě pozastavení nebo 

odebrání akreditačního osvědčení, nebude kombinovaná akreditační značka ani textový odkaz na 

akreditaci používán. 
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Verze platná od 1. 5. 2011 

Revize provedená dne 13.2.2012 – Ladislava Černá – vedoucí laboratoře. 

Poslední revize provedená dne 4.2.2013 – Ladislava Černá – vedoucí laboratoře 

Poslední revize dne 20.2.2013 – Ladislava Černá – vedoucí laboratoře 

Poslední revize dne 26.3.2013 – Ladislava Černá – vedoucí laboratoře 

Poslední revize dne 13.4.2013 - Petr Černek – laborant, pověřený VL a MK k další revizi PK 

Poslední revize dne 15.4.2013 – Pavel Hrzina a Ladislava Černá (doplnění vzorových protokolů a 

harmonizace křížových odkazů) 

Poslední změna – 20.9.2013 – Ladislava Černá – změna položky EHK – v ČR již existuje jedna 

akreditovaná laboratoř, tudíž LDFS přechází do předpokládaného režimu připravenosti – V1.5 

Poslední změna – 18.12.2013 – Ladislava Černá – zapracování připomínek a doporučení z auditu 

ČIA – V1.6 

Poslední změna 11.4.2014 – Ladislava Černá - V1.7 – zapracování doporučení z auditu 

Poslední změna 26.1.2015 – Ladislava Černá – V1.8 - úprava názvu 

Poslední změna 26.1.2015 – Ladislava Černá – V1.9 - úprava razítka, doplnění upřesnění 

kalibrací v neakreditovaných lab., úprava požadavků na IA, úprava vzorového protokolu, úprava 

požadavků na OG 

Poslední revize a změna 29.1.2016 – Ladislava Černá – V1.10 – začlenění LFSEZ a UCEEB 

Poslední revize a změna 22.3.2016 – Ladislava Černá – V1.11 – úprava organigramu, opravy 

některých odkazů a pravopisných chyb, aktualizace vzorového reportu. 
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ČINNOST                 

Organizace P             OP 

Systém managementu SP OSP P P P   P   

Řízení dokumentů P OP P P P   P   

Přezkoumávání poptávek, nabídek a smluv OP P P           

Subdodávky zkoušek a kalibrací P P OP           

Nakupování služeb a dodávek OP P P P         

Služba zákazníkovi OP   P       P   

Stížnosti OP P             

Řízení neshodných prací při zkoušení P OP P       P   

Zlepšování P OP P P P   P   

Opatření k nápravě P OP P P P   P   

Preventivní opatření P OP P P P   P   

Řízení záznamů   OP     P       

Interní audity   O       P     

Přezkoumání systému managementu OP P             

Osoby pracující v laboratoři P             OP 

Systém zvyšování kvalifikace OP P P P P   P   

Umístění a podmínky prostředí     OP P         

Zkušební metody a validace metod     OSP SP         

Zařízení     SP OSP         

Návaznost měření       OP         

Vzorkování --- --- --- --- --- --- --- --- 

Zacházení se zkušebními a kalibračními položkami P P SP OSP     P   

Zajišťování kvality výsledků zkoušek a kalibrací OSP P SP P     P   
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ČINNOST                 

Uvádění výsledků OSP   SP       P   

Úklid prostor laboratoře               OP 

Školení BOZP               OP 

Objednávky P P P P       OP 

Účetnictví               OP 

Měření             P   

Zpracování výsledků             P   

         
         O - Odpovídá za činnost 
S - Spoluodpovídá za činnost 
P - Provádí danou činnost nebo úkony s ní spojené 

V případě nepřítomnosti vedoucího laboratoře přebírá odpovědnost v plném rozsahu manažer 
kvality. 

Osoba, která je za danou činnost odpovědná (respektive spoluodpovědná), má zároveň pravomoc 
delegovat úkony spojené se zajištěním dané činnosti na ostatní zaměstnance laboratoře. 
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