
Dok.:  A 8.2-01 
Ver.: 02 
Schválil: J. Jindřich 
Datum: 26.08.2022 

Příloha LQM 
 

Politika kvality Kalibrační laboratoře 

 

  Strana 1 ze 1 

 

V souladu s ustanovením ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 vedoucí kalib-

rační laboratoře vyhlašuje tuto politiku kvality: 

• Filosofií naší Kalibrační laboratoře PG electronic s.r.o.; Kalibrační laboratoř je plnit 

požadavky zákazníků naší kalibrační laboratoře se zárukou té nejvyšší kvality a spo-

lehlivosti poskytovaných kalibračních služeb s dodržením stanovených vzájemně do-

hodnutých dodacích termínů za předpokladu komplexního plnění požadavků normy 

ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. 

• Nestranností, věrohodností, objektivitou a přesným dodržováním postupů uvedených 

v dokumentaci systému managementu kvality docílením předpokladů k uznání vystu-

povat jako nezávislá kompetentní laboratoř pro provádění kalibračních služeb v roz-

sahu kalibrací oboru elektro vysokonapěťových a multifunkčních testerů.  

• Vedení kalibrační laboratoře se zavazuje poskytovat zákazníkům služby na vysoké 

úrovni a spolupracovat s nimi během kalibrací v souladu s požadavky normy.  

• Vedení kalibrační laboratoře se zavazuje trvale vytvářet předpoklady a podmínky pro 

to, aby personální a technické vybavení kalibrační laboratoře bylo stále v souladu s 

deklarovaným rozsahem systému managementu kvality a zajišťovalo laboratorní čin-

nost s kvalitou podle požadavků normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. 

• Vedení kalibrační laboratoře vytváří předpoklady pro zvyšování odborné způsobilosti 

a vytvářet personálně odborné předpoklady pro správné provádění kalibrační čin-

nosti.  

• Budeme využívat dodávky a služby jen od schválených a prověřených dodavatelů. 

• Vedení společnosti PG electronic s.r.o. nebude ovlivňovat výsledky kalibrací a na 

pracovnících kalibrační laboratoře nebude vyžadována činnost, která by mohla zpo-

chybnit jejich nestrannost a nezávislost.  

• Vedení kalibrační laboratoře zamezí všem neoprávněným zásahům, jež by je mohly 

jakýmkoliv způsobem ohrozit kvalitu a provádění kalibrací. Zajišťování platnosti vý-

sledků a tím jejich kvality je závazné pro všechny pracovníky kalibrační laboratoře.  

• Všichni pracovníci jsou povinni řídit se dokumentací kalibrační laboratoře a v rámci 

svých odpovědností navrhovat opatření s cílem trvalého zlepšování jak v oblasti ma-

nagementu kvality, tak v oblasti odborné způsobilosti a zamezení opakování ne-

shodné práce. 
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