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Český institut pro akreditaci ve spolupráci s EURACHEM-ČR pořádá dne 11. 4. 2018 seminář
Referenční materiály v laboratořích určený zejména pro pracovníky zkušebních laboratoří a další odborníky v oblasti měření. Na semináři budou prezentovány revidované mezinárodní dokumenty
týkající se referenčních materiálů, včetně certifikovaných referenčních materiálů, používané zejména
v chemických a biologických oblastech zkoušení. Nová harmonizovaná norma ČSN EN ISO 17034:2017
Všeobecné požadavky na kompetenci výrobců referenčních materiálů, která specifikuje požadavky na výrobce referenčních materiálů, je využitelná nejen pro jejich akreditaci, ale obecně pro výběr
kompetentního výrobce (dodavatele) referenčních materiálů. V neposlední řadě pak budou účastníci
seznámeni s tím, jak vyhledat vhodný referenční materiál pro zajištění platnosti výsledků prováděných
zkoušek dle ČSN EN ISO/IEC 17025.
Seminář je tak vhodnou vzdělávací aktivitou nejen pro pracovníky zkušebních laboratoří, pro pracovníky výrobců referenčních materiálů, ale i pro pedagogy a studenty.

těšíme se na osobní
setkání s vámi!

ing. martina bednářová

ředitelka odboru zdravotnických laboratoří

ORGANIZAČNÍ
POKYNY

PROGRAM
SEMINÁŘE

dopravní
spojení:

Registrace účastníků

Stanice Karlovo náměstí
metro B, tramvaj č. 22

Ing. Martina Bednářová, Český institut pro akreditaci, o.p.s.
doc. Ing. David Milde, Ph.D., EURACHEM-ČR

Stanice I. P. Pavlova
metro C + 2 zast. tramvají

Zahájení dopoledního programu

Stanice Moráň
tramvaje č. 3, 4, 6, 10, 16,
18, 24
Parkování automobilů
na Karlově náměstí
či pod Emauzy

místo
konání:
Kongresové centrum
Vavruška
Palác Charitas
Karlovo náměstí 5, Praha 2

9:30–10:00

Oficiální zahájení semináře

10:00

10:15

1. Certifikace RM (historie a současnost)
RNDr. Pavel Klenovský, generální ředitel ČMI
2. Názvosloví RM (ISO G 30 a související dokumenty)
doc. Ing. David Milde, Ph.D., EURACHEM-ČR
3. Využití RM v laboratoři (ISO G 33)
prof. Ing. Vladimír Kocourek, CSc., VŠCHT Praha
4. Akreditace výrobců referenčních materiálů dle ČSN EN ISO 17034:2017
Ing. Martina Bednářová, Ing. Eva Klokočníková – ČIA

Přestávka, občerstvení

12:00–12:45

Zahájení odpoledního programu

12:45

1. Obsah certifikátů referenčních materiálů (ISO G 31)
Ing. Jan Vilímec, EURACHEM-ČR
2. Homogenita, stabilita, charakterizace (ISO G 35)
doc. Ing. Zbyněk Plzák, CSc., EURACHEM-ČR
3. RM připravené laboratoří – příklady z praxe (ISO G 80)
prof. Ing. Miloslav Suchánek, CSc. EURACHEM-ČR
4. Databáze COMAR a možnosti jejího využití
RNDr. Václav Červený, Ph.D., EURACHEM-ČR

datum
konání:

Na závěr bude diskuse k předneseným příspěvkům.

11. dubna 2018 v Praze

Zakončení semináře

15:00

Odborný garant semináře:

Organizační garant:

Ing. Eva Klokočníková
tel.: 272 096 213
e-mail: klokocnikovae@cai.cz

Helena Chroustová
tel.: 272 096 222
e-mail: prihlasky@cai.cz

účastnický poplatek: 2200 Kč včetně DPH
registrace přihlášek a platba:
Pro přihlášení na seminář použijte elektronickou přihlášku
na www.cai.cz/novinky/seminare.aspx v sekci semináře.
Na Vámi uvedenou e-mailovou adresu obdržíte potvrzení registrace včetně platebních údajů.
Na jiné než elektronické přihlášky nebude brán zřetel!
Uzávěrka přihlášek je 4. 4. 2018
V případě, že bude kapacita sálu naplněna, bude registrace přihlášek ukončena.

