CSlab spol. s r.o.
Bavorská 856/14,
Praha 5 – Stodůlky
PSČ: 155 00

e-mail: cslab@cslab.cz
tel/fax: 224 453 124
http://www.cslab.cz

PT/S/Od/1/2022 Vzorkování odpadů
(akreditovaný program pod označením PT8)

Označení PT:

Odpad (netříděná výkopová zemina)
červen – říjen 2022

Matrice:

29. 6. 2022

Termín a místo:

Ke Střelnici, Praha 6 - Suchdol (Deponie)
50.1267144N, 14.3938292E
Jedná se o odtěženou výkopovou zeminu na volné ploše o objemu cca 50 t.
Při hodnocení vzorkování postupujeme podle zákona o odhadech č. 541/2020 Sb.
a vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady č. 273/2021 Sb., MP MŽP ČR č. 6 ke
vzorkování odpadů Věstník MŽP ČR č. 4/2008, normy ČSN EN 14899 Charakterizace
odpadů — Vzorkování odpadů — Zásady přípravy programu vzorkování a jeho použití,
včetně dalších technických podkladů a předpisů.

Ukazatele:

Součástí zkoušení způsobilosti bude:
1. Posouzení dokumentace a připravenosti k odběru dle časového harmonogramu.
Časový harmonogram posouzení jednotlivých skupin bude uveřejněn nejpozději
22. 6. 2022 na našich webových stránkách.
2. Provedení reprezentativního odběru odpadu na určené ploše (vlastní technické
provedení odběru). Vzorky si každý účastník odebere vlastnoručně z volné plochy podle
pokynů posuzovatelů.
3. Analýza odebraných vzorků v laboratoři (rozsah analýz bude upřesněn později).
Auditoři mohou požadovat k nahlédnutí i standardní operační postupy či jiné potřebné
dokumenty (plán vzorkování, záznamy o odběrech apod.).
1. Hodnocení účastníka / odběrové skupiny bude provedeno na základě vyplněného
a zaslaného plánu a protokolu / záznamu o odběru a spolu s výsledky analýz
(hodnotit se bude i komplexnost záznamu) a kontrolního listu CSlab spol.
s r.o., do kterého budou auditoři zaznamenávat průběh posouzení. Součástí
kontrolního listu je např. vybavení skupiny, zacházení se vzorky, zabezpečení
kvality odběru, strategie a technika odběru, hodnocení přepravy do laboratoře.
2. Odebrání vzorku odpadu a jeho analýza.
Účastníci obdrží:
1. Certifikát pro předvedený odběr s hodnocením a výčtem pracovníků, kteří se ho
zúčastnili a jeho rozsahem.
2. Osvědčení o účasti ve zkoušení způsobilosti s přílohou, kde budou vyjmenovány
ukazatele, u kterých účastník dosáhl hodnot z- skóre <-2, +2>.
Při prezenci na deponii odevzdají účastníci podepsaný Seznam vzorkařů a podepsané
Bezpečnostní předpis pro zaměstnance externích firem (bude dodáno později).
Upozornění:
Maximální počet osob v jedné vzorkovací skupině je omezen na tři. V případě většího
počtu osob musí účastník přihlásit více odběrových skupin.

Odeslání přihlášky:

Vyplněnou přihlášku k PT/S/Od/1/2022 odešlete na adresu CSlab spol. s r.o, Bavorská
856/14, 155 00 Praha 5, do 13. 6. 2022 poštou nebo e-mailem (na adresu
objednavky@cslab.cz). Prosíme, abyste pro přihlášky používali fax jen po předchozí
domluvě.
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Přihlášku lze získat i na adrese http://www.cslab.cz
Poznámka: Registrační číslo, pokud ho nevíte, v přihlášce nevyplňujte, bude Vám
přiděleno při předání vzorku.
Platba bude provedena prostřednictvím faktury, která vám bude zaslána poskytovatelem
CSlab spol. s r.o. po provedeném odběru.
Zasílání výsledků:
Výsledky zašlete na adresu CSlab spol. s r.o. do 25. 7. 2022 poštou nebo e-mailem (na
adresu protokoly@cslab.cz – elektronicky zaslané výsledky nemusí být podepsané, ani
razítko). Výsledky došlé po uzávěrce nebudou zahrnuty do hodnocení.
K výsledkovému protokolu dodaného poskytovatelem musí být přiložen Protokol o
odběru a Plán odběru vzorků.
Účastníci PT mohou použít zkušební metodu nebo postup měření podle vlastního
výběru.
Předání výsledků:
Účastníci obdrží zprávu e-mailem a vyhodnocené výsledky, osvědčení a certifikáty
poštou nejpozději 31. 10. 2022.
Ceny vzorků:
Cena za účast je jednotná (zahrnuje organizaci PT, posouzení odběrových skupin a jejich
vyhodnocení, vyhodnocení naměřených ukazatelů, vydání certifikátu a osvědčení o
účasti v PT).
Cena za účast v PT/S/Od/1/2022
4 700,-Kč
K uvedeným cenám je třeba připočítat DPH 21%
Těšíme se na Vaši spolupráci.
Platba za vzorky:

Ing. Alena Nižnanská
CSlab spol. s r.o.
Koordinátor PT, + 420 777 970 693

Ing. Pavel Bervic
AQUATEST, a.s.
Odborný garant PT

_________________________Přehled termínů PT/S/Od/1/2022_________________________________

Odeslání přihlášek ............................................. 13. 6. 2022
Vzorkování Praha 6 ........................................... 29. 6. 2022
Odeslání výsledků ............................................. 25. 7. 2022
Zveřejnění vztažných hodnot na internetu ......... 19. 9. 2022
Odeslání zprávy ............................................... 31. 10. 2022

Stránka 2 z 2

