
ČESKÝ INSTITUT PRO AKREDITACI, O.P.S. 
POŘÁDÁ SEMINÁŘ 
 

SYSTÉM KVALITY 

PRAHA 

4.  ŘÍJNA 

2022 

Vážení zákazníci, kolegové a partneři, 

dovolte nám, abychom Vás informovali, že Český institut pro akreditaci, o.p.s. (ČIA) pořádá letos 

na podzim seminář, který je určen pro vedoucí, manažery kvality, interní auditory nebo metrology 

akreditovaných subjektů, ale i pro další zájemce. 

Témata vzdělávacích seminářů vycházejí z nejčastěji řešených problémů v systémech 

managementu a také z Vašich námětů a připomínek. Připravované přednášky vycházejí 

ze zkušeností z posuzování a poskytnou také další informace z činnosti ČIA, včetně informací 

o výsledcích evaluace ČIA ze strany European Accreditation (EA) v červnu letošního roku. 

Tématem je také zopakování principů metrologické návaznosti výsledků pro všechny typy subjektů 

posuzování shody, vycházejících z norem využívaných pro akreditaci a dokumentů mezinárodních 

organizací zabývajících se akreditací. Prezentace obecně vycházejí z nedostatků, se kterými se 

pracovníci ČIA setkávají při přezkoumávání žádostí, přípravě na posuzování i posuzování samotném. 

Předpokládáme, že témata semináře budou přínosem pro Vaši práci. 

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI. 

ING. PAVEL NOSEK 

1. náměstek ředitele  

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 



ORGANIZAČNÍ  
POKYNY 

 

MÍSTO KONÁNÍ: 

Kongresové centrum hote-
lu Olšanka, Kongresový sál  
Táboritská 23, Praha 3 

 

DOPRAVNÍ SPOJENÍ: 

Metro trasa „A“ stanice 
„Flora“, přestup na tramvaj 
č. 15, výstupní stanice 
„Olšanské náměstí“; Metro 
trasa „C“ stanice „Hlavní ná-
draží“, přestup na tramvaj 
č. 5, 9, 15, 26 (z Bolzanovy 
ulice směr Žižkov) – výstup-
ní stanice „Olšanské náměs-
tí“  

 

ÚČASTNICKÝ POPLATEK: 

2 600 Kč vč. DPH 

 

REGISTRACE PŘIHLÁŠEK 
A PLATBA: 

http://eshop.cai.cz 
 

Uzávěrka přihlášek je  
26. 9. 2022.  

V případě, že bude kapacita 
sálu naplněna, bude regis-
trace přihlášek v e-shopu 
ukončena. 

PROGRAM 
SEMINÁŘE 

 

Registrace účastníků       09:30-10:00 

Úvodní slovo        10:00-10:10 
Ing. Pavel Nosek, Ing. Tomáš Mikuta, MBA, ČIA 

Informace z ČIA (evaluace 2022, biobanky),  
vyplňování žádostí       10:10-11:00 
Ing. Pavel Nosek, Ing. et Ing. Marek Vyskočil, ČIA 

Metrologická návaznost výsledků měření 
u subjektů posuzování shody      11:00-11:45 
Ing. Radek Sedláček, Ph.D., ČVUT 

Občerstvení        11:45-12:15 

Neshody – analýza příčin, rozsahu a dopadu   12:15-13:00 
Bc. Dana Ponikelská, MBA, ČIA 

Flexibilní rozsah akreditace      13:00-13:40 
Ing. Milena Lochmanová, ČIA 

Závěrečná diskuze       13:40-14:00 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODBORNÝ GARANT:            ORGANIZAČNÍ GARANT: 

Ing. Pavel Nosek             Helena Chroustová 
tel.: 272 096 222             Monika Soukupová 
e-mail: nosekp@cai.cz            tel.: 272 096 222 
               e-mail: prihlasky@cai.cz 
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