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Adresát žadatel O autorizaci:

Věc:
Autorizace
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zpráva, rgistrační

číslo žádosti .AU/010120

Vedoucí posuzované
laboratoře:

Autorizační sety přihlášené
k
autorizaci:

SET 7: Měření a posouzení celkové fzzické
zátěže

s následnou specifikací.“

Hodnocení časových charakteristik práce

Posouzení celkove'
fyzické

zátěže tabulkovou metodou dle
platné

technicke'
normy

Měření "-J posouzení celkové fyzické
zátěže metodou monitorování srdeční frekvence

setu:Odborný vedoucí

SET I] 8: Měření a posouzení |ok_a'lní svalové zátěže

n následnou specifikaci:

Hodnocení časových eharakterisúk práce

Měření 5:1 posouzení lokální svalové zátěže
výpočtovon

metodou
pomocí

tabulek maximálních
svalových

sil

Měření a posouzení lokální svalové zátěže metodou
integrované elektromyografíe

vedoucí
Odborný

setu:

SET 9:
Ergonomie pracovního

místa

s následnou .vpecí/ikací:

Hodnocení časových charakteristik práce

Posouzení prostorových požadavků pracoviště a pracovního místa

Vyšetření pracovních poloh biochemickou analýzou

vedoucí 58111;
Odborný



Vážená
paní magistro,

na základě
předlolcnýoh

dokumentů:

Seznamu dokumentace
požadované autorizuj ícl

osobou od Žadatele o autorizaci
podle

zákona Č. 258/2000 Sb, VE znění
pozdějších předpisů,

všech
zj išlěnl Z auditu na

prověření dokumentace systému managementu jakosti, tj.

kontrolního listu

všech
zj ištění odborného auditu, il- kontrolních listů auditora:

Z

hlawrího auditora a auditora setů
I 7,

l
8, I 9 ZC dne 184 ll. 2020

zápisů
ZC

závěrečných jednání, tj. přílohy
ě. 3 kontrolního listu

pro prověřování

dokumentace
systému managementu jakosti

ZC dne 144 9. 2020 ai
přílohy

č. 3 kontrolního

listu
pro prověřování odborných požadavků

hlavního auditora ZC dne 184 11. 2020

zpráv z auditů, tj. přílohy
č. 4 konn'olního listu

pro prověřování systému managementu

jakosti Ze dne 144 9. 2020 a
přílohy

č. 4 kontrolního listu
pro prověřování odborných

požadavků
hlavního auditora ze dne l8„ 11„ 2020 a na základě

přezkoumání
dokumentace

a auditu
konstatuj eme,

že laboratoř

Laboratoř
fyziologie práce

a ergonomie

splňuje podmínky

pro prodloužení
autorizace

podle
zákona Č. 258/2000 Sb.. O ochraně

veřejného zdraví, VC znění

pozdějších předpisů,
Podmínek

pro
udělení autorizace schválené Ministerstvem zdravotnictví

el

autorizacních návodů
pro výše

uvedene'
předměty

činnosti
(tzv,

autorizační
sety).

Laboratoři bude
vydáno

nové osvědčení O autorizaci,
které Vám bude zasláno

po vyrovnání

finančních
požadavků autorizující osoby

v souvislosti k
provedenými audity

na základě
faktury

zaslané
autorizující

osobou a současně take' V
případě

Vašeho souhlasu č touto
zprávou, Případně

ke zaslat do 10 dnů od data odeslání. Pokud
námitky zprávě prosíme nejpozději pracovních jejího

Středisko do této neobdrží. bude IO ze za Váš
doby námitky strany autorízujicí osoby považováno

souhlas touto
zprávou.

S
pozdravem

Z
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