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Norma ISO/IEC 17025:2005 prochází v současné době zásadní revizí, která obdobně
jako u dalších norem řady týkajících se posuzování shody reaguje na novou verzi ISO
9001:2015. Norma stanovující požadavky na způsobilost zkušebních a kalibračních
laboratoří je široce využívána jak laboratořemi při přípravě a zavádění systému
managementu, tak je základní kriteriální normou využívanou při akreditaci laboratoří na
celém světě. Jen v ČR je podle této normy akreditováno téměř 700 laboratoří. Je tedy
vcelku zřejmé, že revize této normy vyvolává značný zájem odborné veřejnosti.
Revize normy byla zahájena v roce 2015, v pracovní skupině ISO/CASCO WG 44 vznikly
nejprve 3 pracovní návrhy předtím, než byl k veřejnému připomínkování připraven
první návrh (CD 1). K tomuto návrhu došlo rekordní množství připomínek, takže bylo
rozhodnuto připravit druhý návrh (CD2), který byl rozeslán k veřejnému
připomínkováni koncem března 2016.
Revidovaná norma bude mít zcela novou strukturu, která je společná pro všechny
normy řady ISO 17000. Text návrhu CD 2 je členěn do 8 kapitol a doplněn 2
informativními přílohami týkajícími se návaznosti měření a systému managementu.
Norma stanovuje požadavky na kompetenci, nezávislost a konzistentní činnost
laboratoře. Kromě laboratoří jsou tyto požadavky vztaženy na laboratorní činnosti
prováděné jako součást inspekcí nebo výrobkové certifikace.
Norma je výrazně procesně orientovaná, zavádí princip identifikace rizik a hledání
příležitostí ke zlepšení jako nástroje pro zvýšení efektivity systému managementu.
Zavádí řadu nových definic, velká pozornost je věnována pravidlům pro posuzování
shody se specifikací v kapitole analýza výsledků. Nově jsou řešeny subdodávky,
pozornost je věnována informačním systémům, systém managementu umožňuje 2
variantní řešení. Celkově text zatím nepřináší zcela nové technické požadavky
v kapitolách k procesu a zdrojům, ale řadu dílčích změn, které budou laboratoře muset
uplatnit v již zavedených systémech managementu.
Podle současného vývoje je zřejmé, že původně uvažovaný termín vydání revidované
normy do poloviny roku 2017 je prakticky nereálný. V současné době se mluví o konci
roku 2017 nebo začátku roku 2018. Přechodné období pro zavedení revidované normy
se předpokládá 3 roky.

© W&ET Team, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., České Budějovice 2016

Citace – Bednářová M.: Revize normy ISO/IEC 17025 s požadavky na systém managementu zkušebních laboratoří.
Sborník konference Pitná voda 2016, s. 171-172. W&ET Team, Č. Budějovice 2016. ISBN 978-80-905238-2-1

© W&ET Team, doc. Ing. Petr Dolejš, CSc., České Budějovice 2016

