Státní zdravotní ústav
Expertní skupina pro zkoušení způsobilosti
Šrobárova 48, 100 42 Praha 10 – Vinohrady

Informace o programu zkoušení způsobilosti PT#V/11/2017
Testování a posouzení zdravotní nezávadnosti výrobku určeného pro styk s pitnou
vodou
Praha, listopad 2017
Vážené kolegyně, vážení kolegové.
další kolo neakreditovaného programu zaměřeného na testování a posuzování zdravotní nezávadnosti
výrobku určeného pro styk s pitnou vodou podle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. proběhne v prosinci 2017
– březnu 2018. Omlouváme se za zpoždění oproti termínu, který jsme uvedli v plánu na počátku letošního
roku.
Předmět zkoušení způsobilosti
Předmětem zkoušení způsobilosti bude kompletní provedení posouzení materiálu dle vyhlášky MZ č. 409/2005
Sb. Účastníci si zvolí rozsah testování, provedou zkoušky a vyhotoví záznam o ověření podle § 15 této
vyhlášky. Aby bylo možno odlišit vliv provedení výluhové zkoušky a vliv analytických postupů, obdrží účastníci
kola dva typy vzorků:
1) materiál určený pro styk s pitnou vodou k provedení posouzení podle vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. (v
platném znění)
2) vzorek vodného výluhu (uměle obohacený o některé látky) k ověření analytických postupů
Vyhodnocení
Hodnocení zkoušení způsobilosti bude založeno jednak na výsledcích provedených laboratorních analýz výluhů
z vydávaného materiálu s přihlédnutím k výsledkům vydávaného vzorku výluhu a dále na základě zaslaného
záznamu o ověření a doplňkového dotazníku týkajícího se provedení zkoušek a jeho souladu s požadavky
vyhlášky MZ č. 409/2005 Sb. K negativnímu hodnocení účastníka povede zásadní rozpor s postupem
uvedeným ve vyhlášce MZ č. 409/2005 Sb.
Cena a odeslání přihlášky
Účastníci PT#V/11/2015 se tohoto kola mohou zúčastnit bezplatně. Pro ostatní je cena za účast v kole PZZ
2600 Kč (bez 21% DPH). Pokud se rozhodnete zúčastnit, prosíme o zaslání vyplněné závazné přihlášky
k PT#V/11/2017 nejpozději do 10. 1. 2018 e-mailem na adresu espt@szu.cz nebo poštou na adresu
Alena Dvořáková, Státní zdravotní ústav, Centrum laboratorních činností, Šrobárova 48, 100 42, Praha 10.
Vydávání vzorků
Vydávání vzorků proběhne 23. 1. 2018 (od 8 hod do 15 hod) ve Státním zdravotním ústavu v Praze (budova
č. 5, 1. patro). V den vydávání vzorků nás můžete kontaktovat na telefonním čísle 267 082 524 (pí
Dvořáková).
Zasílání výsledků
Termín pro zaslání výsledků bude 9. 3. 2018.
Na spolupráci se těší
Mgr. Petr Pumann
koordinátor programu
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