Prohlášení o nestrannosti PZL AVAPS
Na základě ustanovení normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2018 (Všeobecné požadavky na kompetenci
zkušebních a kalibračních laboratoří), v souvislosti se získáním akreditace, tímto vedení laboratoře stanovuje
hlavní zásady nezávislosti a nestrannosti Požární zkušební laboratoře AVAPS (PZL AVAPS) jako součást
organizace AVAPS s.r.o.:
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•
•
•
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PZL AVAPS je nezávislá součást organizace – společnosti AVAPS s.r.o. (IČO 25650939, sídlem
U Obalovny 488, 250 67 Klecany).
PZL AVAPS má stanovenou organizační a řídící strukturu, která zajišťuje nezávislé postavení
laboratoře v rámci mateřské organizace a vyjadřuje vztahy mezi managementem kvality, technickými
činnostmi a podpůrnými službami.
Vedení PZL AVAPS se tímto zavazuje k zajištění nestrannosti a nezávislosti laboratoře.
Vedení PZL AVAPS se zavazuje, že nebude vytvářet nátlak na zaměstnance laboratoře, který by mohl
vést ke zpochybnění nestrannosti laboratoře.
Vedení PZL AVAPS prohlašuje, že zkoušky v rozsahu akreditace pro společnost AVAPS s.r.o., bude
vykonávat nestranně a vždy s dozorem z certifikačního orgánu.
PZL AVAPS provádí zkušební činnosti takovým způsobem, aby splnila požadavky normy ČSN EN
ISO/IEC 17025:2018.
Odpovědnosti a pravomoci pracovníků PZL AVAPS jsou stanoveny tak, aby bylo možné identifikovat
možné střety zájmů.
Pracovníci PZL AVAPS mají pravomoc a zdroje potřebné k plnění svých povinností, včetně
uplatňování, udržování a zlepšování ČSN EN ISO/IEC 17025:2018. Mají pravomoc k identifikování
výskytu odchylek od systému managementu nebo od postupů k provádění zkoušek a k zavádění opatření
k prevenci nebo minimalizaci takových odchylek.
Pracovníci PZL AVAPS odpovídají za ochranu důvěrných informací a vlastnických práv zákazníků,
včetně postupů pro ochranu elektronického ukládání výsledků a přenosu výsledků.
Manažer kvality PZL AVAPS má přímý přístup k vrcholovému managementu společnosti AVAPS
s.r.o., kde se přijímají rozhodnutí týkající se politiky laboratoře nebo jejích zdrojů.
Pracovníci PZL AVAPS mají v rámci svých odpovědností zakázáno podílet se na jakýchkoli
nepatřičných obchodních, finančních a jiných vnitřních či vnějších aktivitách, které by mohly ovlivnit
nestrannost, důvěrnost, úsudek nebo provozní důvěryhodnost laboratoře.
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