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Změnový list 05/21 k MPA 10-02-17 
 

 

Text MPA 10-02-17 k aplikaci ČSN EN ISO 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – 

Požadavky na kvalitu a způsobilost v akreditačním České republiky se mění především v 

souvislosti: 

- s aktualizací odkazů na citované technické normy, 

- s úpravou informací souvisejících s předpokládaným rozsahem posuzování PŘÍLOHA 2 

se s účinností od xx.xx.2021 mění takto: 

 

V části „Předmluva“ se upravuje a doplňuje: 

a) Druhý odstavec, který po úpravě a doplnění zní: 

Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) vydává tento metodický pokyn pro akreditaci (MPA)  

s cílem vysvětlit a interpretovat některá ustanovení normy ČSN EN ISO 15189:2013. 

 

b) Poslední odstavec, který po úpravě a doplnění zní: 

Tento MPA v návaznosti na MPA 00-01-…, rovněž uvádí postup stanovení počtu witness 

auditů (WA) pro posouzení zdravotnických laboratoří, viz PŘÍLOHA 1, a s tím související 

předpokládaný časový rozsah posuzování, viz PŔÍLOHA 2. 

 

V části „0 Úvod“ se doplňuje: 

Nový text, který zní: 

V tomto vydání MPA byly aktualizovány odkazy na citované normy a informace v PŘÍLOZE 

2. 

MPA dále uvádí odkazy na dokumenty vydávané mezinárodními organizacemi, které sdružují 

akreditační orgány provádějící akreditaci laboratoří (EA, ILAC). Struktura tohoto MPA 

odpovídá normě ČSN EN ISO/IEC 15189:2013 a v případě, že není potřeba článek 

interpretovat, je tento ponechán ve formě nadpisu. 

 

V části „2 Citované dokumenty“ se doplňuje: 

Nový text, který zní: 

V tomto dokumentu jsou uvedeny normativní odkazy na následující citované dokumenty nebo 

jejich části, které jsou nezbytné pro jeho použití. U datovaných odkazů platí pouze citovaná 

vydání. U nedatovaných odkazů platí poslední vydání dokumentu (včetně všech změn). 

ČSN EN ISO/IEC 15189:2013 Zdravotnické laboratoře – Požadavky na kvalitu a způsobilost 

ČSN EN ISO 22367:2020 Zdravotnické laboratoře - Aplikace managementu rizik na 

zdravotnické laboratoře.. 

ČSN P ISO/TS 22367:2009 Zdravotnické laboratoře – Omezování chyb uplatněním řízení 

rizika a neustálého zlepšování. 

ČSN EN ISO/IEC 17011:2018 Posuzování shody – Požadavky na akreditační orgány 

posuzování shody 
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V části „4 Požadavky na management“ se upravuje a doplňuje: 

a) Druhý odstavec v bodu 4.1.1.1 Obecně, který po úpravě a doplnění zní: 

Nelaboratorní zdravotnické činnosti jako např. ambulantní činnost lékařů v ordinacích, nekroptické 

pitvy, výzkumná činnost, zkoušení pro potřeby výrobkové certifikace, výroba transfuzních 

přípravků, výuka studentů, apod. nelze akreditovat dle normy ČSN EN ISO 15189:2013. 

 

b) Text v bodu 4.12 Neustálé zlepšování, který po úpravě a doplnění zní: 

Řízení rizik ve zdravotnické laboratoři a souvislost mezi neshodnou prací a zlepšováním 

popisují ČSN EN ISO 22367 a ČSN P ISO/TS 22367.  

 

c) Text v bodu 4.14.6 Management rizika, který po úpravě a doplnění zní: 

Management rizika jsou koordinované činnosti sloužící k řízení a kontrole laboratoře s ohledem 

na rizika. Blíže např. ČSN EN ISO 22367 a ČSN P ISO/TS 22367. 

 

V části „Bibliografie“ se doplňuje: 

- První a druhý bod, takto:  

[1] MPA 00-02-... Předpisová základna akreditačního procesu 

[2]   MPA 00-02-... příloha Seznam dokumentů K MPA 00-02-...1 

 

- Uvedena poznámka, která zní: 
1  V tomto MPA uvedené a citované dokumenty (EA, ILAC), jsou uváděny bez datace, jejich 

platné znění včetně datace je uvedeno v platné Verzi přílohy k MPA 00-02-....  

 

Část „Přechodná a závěrečná ustanovení“ se upravuje takto: 

Tento MPA nabývá účinnosti dnem 1. 5. 2021 a nahrazuje dnem vydání MPA 10-02-17 ze dne 

28.12.2018.  

 

V části „PŘÍLOHA 2 Předpokládaný časový rozsah posuzování“: 

 

a) Se upravuje a doplňuje třetí tabulka „Další oblasti posuzování“ v řádku 5 a 6, které po 

úpravě a doplnění zní: 

 

Další oblasti posuzování 

 

Prvotní/opakované 

posouzení 

Pravidelná dozorová 

návštěva 

hodin VP hodin OP/E hodin VP hodin OP/E 

Laboratoř provádí interní kalibrace 2 8** 2 8 ** 

Laboratoř zabezpečuje návaznost měření 

alternativním způsobem (viz MPA 30-02-..)  
1 1**** 1 1**** 

 

b) Se upravuje vysvětlivka druhá, která po úpravě a doplnění zní: 
** na každý obor interní kalibrace 

  

 

 


