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Informace pro uživatele – změny vyhodnocení kalibrací 
 

Vážení uživatelé našich služeb, 

 

rádi bychom vás upozornili, že na základě výstupů z dozorové návštěvy ČIA, která 

proběhla  v termínu 22.10 -23.10.2012 provedlo naše Kalibrační centrum změny ve způsobu 

vyhodnocení prováděných kalibrací. Nové vyhodnocení laboratoř používá od 24.10.2012. 

   Nově je výsledek vydáván na Kalibračním listě, vlastní výsledky měření jsou uvedeny 

v jeho příloze. Do výsledného vyhodnocení uvedeného na Kalibračním listě je zahrnuta 

nejistota měření při prováděné kalibraci. Vyhodnocení je založeno na pravděpodobnosti 

pokrytí 95% pro rozšířenou nejistotu. Rozšířená nejistota měření je součinem standardní 

nejistoty měření a koeficientu rozšíření k=2, což pro normální rozdělení odpovídá 

pravděpodobnosti pokrytí přibližně 95%. Standardní nejistota měření je určena v souladu 

s dokumentem EA-4/02 

Stejně jako dosud je následně provedeno vyhodnocení porovnáním systematické a 

náhodné chyby s limitem dle ČSN EN ISO 8655- 2 v závislosti na typu kalibrované pipety. 

Vyhodnocení „VYHOVUJE“ znamená, že systematická ani náhodná chyba zjištěná při 

kalibraci  nepřekročila limity stanovené pro systematickou a náhodnou chybu dle ČSN EN 

ISO 8655 v žádném z kalibrovaných objemů.  

V případě dotazů využijte kontakty uvedené níže.    

   

 

 

Kontaktní osoby: 

Hana Vondráčková  tel.: 221977307  e-mail: hana.vondrackova@uhkt.cz 

Ing. Milena Vraná   tel.: 221977484  e-mail: milena.vrana@uhkt.cz 

RNDr. Marie Dobrovolná  tel.: 221977484  e-mail: marie.dobrovolna@uhkt.cz 

Mgr. Renáta Macnerová  tel.: 221977307  e-mail: renata.macnerova@uhkt.cz 
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ROZDĚLOVNÍK 

Uveďte seznam  řízených  výtisků a  osoby,  kterým  jsou  jednotlivé výtisky přiděleny 

Č. 

výtisku 

varianta Držitel Umístění Podpis 

01 elektronická*  M:\skupina\ucelove\Calibry\ 

rizena dokumentace KC 

 

02 elektronická*  http://www.uhkt.cz/zdravotnik

/narodni-referencni-

laboratore/kalibracni-centrum/ 

 

*Elektronický výtisk dokumentu je na svém místě uložení (viz rozdělovník) veden v aktuální 

platné verzi.  Po vytištění slouží pouze pro informativní účely.  
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