
 
 
 
 
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, 
 
od 1. 1. 2021 bude možné přecházet na tříletý systém posuzování kvality laboratoří systémem NASKL 
ČLS JEP. Tento typ auditu dále označujeme Audit R3. Znamená to, že od 1. 1. 2021 je možné podat 
žádost o provedení tohoto typu auditu. Nejde tedy o prodloužení platnosti dosud vydaných 
osvědčení, ale o nový audit podle nových podmínek. V přechodném období od 1. 1. 2021 do 31. 3. 
2021 bude možné uskutečnit jak Audity II (případně Dozorový audit A nebo Dozorový audit B), tak 
Audity R3. Rozhodnutí je na laboratoři, NASKL musí dostat korektní objednávku ke zvolenému typu 
auditu. Pokud již má laboratoř objednán některý z typů auditů s dvouletým cyklem posuzování, může 
požádat o převedení na Audit R3, který bude proveden na základě dodatku k existující smlouvě. 
Pokud laboratoř v přechodném období absolvuje dosavadní typ auditů (Audit II, DAA, DAB), platnost 
vydaného osvědčení bude 2 roky od termínu auditu. Od 1. 4. 2021 bude možné absolvovat pouze 
Audit R3. 
 
Struktura dokumentace pro přípravu k Auditu R3 a k provedení auditu je totožná, audit bude i nadále 
zaměřen na 9 klíčových oblastí. Nově bude kladen důraz zejména na odborné požadavky.  
 
Metodický pokyn M-LABR3 zveřejňujeme na webu NASKL současně s tímto dopisem. Objednávka 
Auditu R3 a aktualizovaný ceník služeb NASKL bude rovněž k dispozici na webu. 
 
Protože bude přechod na nový typ auditů probíhat ještě v době pandemie COVID-19, půjde o 
komplikovanou situaci jak pro laboratoře, tak pro NASKL. Bude zachována možnost rozdělení auditů 
na část online a část s fyzickou návštěvou posuzovatele v laboratoři (do 6 měsíců od online části 
auditu). Podrobnosti jste obdrželi v dopise z října tohoto roku.  
 
Vážené kolegyně, vážení kolegové, přejeme si, aby i nadále zůstaly aktivity NASKL soustředěné 
především na odborné prvky poskytování laboratorních služeb. Těšíme se na další spolupráci a 
doufáme, že všechny překážky současné doby společně překonáme.  
 
prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc. 
vedoucí NASKL ČLS JEP 
 
V Praze, 18. 12. 2020. 


