
 

 
          Platnost od: 1. 3. 2020  

Prodej autorizačních návodů  
 

Autorizační návody (dále AN), které upravují způsob plnění Podmínek pro udělení 

autorizace podle zákona č. 258/2000Sb., ve znění pozdějších předpisů, a bez kterých laboratoř 

není schopna vypracovat svoji dokumentaci tak, aby vyhovovala požadavkům autorizující osoby, 

je možno zakoupit ve Státním zdravotním ústavu Praha, a to pouze na fakturu.  

Za tímto účelem je třeba zaslat jejich písemnou objednávku na Státní zdravotní ústav, 

Středisko pro kvalitu a autorizaci (SKA), Šrobárova 49/48, 100 00 Praha 10. Objednatel do 

písemné objednávky uvede také náležitosti potřebné k vystavení faktury, tj. své IČ, DIČ a úplné 

bankovní spojení.  

Písemnou objednávku AN lze zaslat také na mail-adresu ska@szu.cz   

Z praktických důvodů je vhodné do objednávky uvést i telefonní číslo objednatele a jeho 

e-mailovou adresu.  

AN jsou objednateli zasílány poštou. Kromě ceny AN účtuje Státní zdravotní ústav i poštovné a 

balné.  

 

Ceník pro autorizační návody  
 

1.Autorizace laboratoří 

AN 01/03    (neprodejný – je zveřejněný na www stránkách SZÚ)  
Požadavky na způsobilost auditorů pro účely autorizace laboratoří podle zákona 

 č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

 

AN 01/03 – příloha (neprodejný – je zveřejněný na www stránkách SZÚ)  
Etický kodex experta vykonávajícího audity v rámci autorizace  

 

AN 02/03 verze 2                                                                                                             165,- Kč 

 Požadavky, které musí splňovat protokol o autorizovaném měření nebo  

laboratorním vyšetření  

 

AN 03/03                                                                                                                           220,- Kč  
Validace při autorizovaných měřeních nebo laboratorních vyšetřeních pro  

účely ochrany veřejného zdraví  

 

AN 04/03                                                                                                                             55,- Kč  
Požadavky, které musí splňovat standardní operační postup pro vzorkování  

nebo měření v terénu  

 

AN 05/03                                                                                                                             55,- Kč  
Požadavky, které musí splňovat standardní operační postup pro laboratorní  

vyšetření  

 

AN 06/03 verze 2                                                                                                               385,- Kč  
Stanovení rozsahu vzorkování, měření a vyšetření a způsob uvádění základního  

hodnocení nebo odborných interpretací výsledků autorizovaných měření  

nebo vyšetření  

 

AN 07/03 verze 2    ( neprodejný - je zveřejněný na www stránkách SZÚ)  
Seznam závazných a doporučených předpisů pro účely autorizace laboratoří  



podle zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů  

 

AN 08/03                                                                                                                               55,- Kč  
Odhad nejistoty výsledků kvantitativních chemických analýz  

 

AN 09/03                                                                                                                              220,- Kč  
Odhad nejistoty výsledků kvantitativních mikrobiologických vyšetření 

  

AN 10/03                                                                                                                              220,- Kč  
Odhad nejistoty výsledků fyzikálních měření  

 

AN 11/03                                                                                                                                55,- Kč  
Požadavky na zařízení, přístroje a pomůcky pro vzorkování, měření a vyšetření  

 

AN 12/03 verze 2                                                                                                                  220,- Kč  
Kontrolní činnost a audity pro účely autorizace laboratoří podle  

zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, ve znění  

pozdějších předpisů  

 

Příloha k AN 12/03 verze 2                                                                                                 120.- Kč  
Kontrolní list pro prověřování systému managementu jakosti  

Kontrolní list pro prověřování odborných požadavků  

 

AN 13/03 verze 2                                                                                                                  220,- Kč  

Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře  

 

 

Cena celého souboru autorizačních návodů včetně Přílohy k AN 12/03 verze 2, bez DPH, 

 činí 1 990,- Kč 

 

B. Autorizace osob k hodnocení zdravotních rizik 

Autorizační návody jsou k dispozici bezplatně výhradně na našich webových stránkách.  


