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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 1 - Z-score účastníka s kódem 1

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  1
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 2 - Z-score účastníka s kódem 2

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  2
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 3 - Z-score účastníka s kódem 3

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  3
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 4 - Z-score účastníka s kódem 4

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  4
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 5 - Z-score účastníka s kódem 5

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  5
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 6 - Z-score účastníka s kódem 6

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  6
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 7 - Z-score účastníka s kódem 7

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  7
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 8 - Z-score účastníka s kódem 8

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  8
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 9 - Z-score účastníka s kódem 9

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  9
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 10 - Z-score účastníka s kódem 10

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  10
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 11 - Z-score účastníka s kódem 11

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  11
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 12 - Z-score účastníka s kódem 12

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  12
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 13 - Z-score účastníka s kódem 13

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  13
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 14 - Z-score účastníka s kódem 14

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  14
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 15 - Z-score účastníka s kódem 15

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  15
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 16 - Z-score účastníka s kódem 16

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  16
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 17 - Z-score účastníka s kódem 17

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  17
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 18 - Z-score účastníka s kódem 18

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  18
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 19 - Z-score účastníka s kódem 19

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  19
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 20 - Z-score účastníka s kódem 20

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  20
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 21 - Z-score účastníka s kódem 21

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  21
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 22 - Z-score účastníka s kódem 22

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  22
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 23 - Z-score účastníka s kódem 23

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  23
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 24 - Z-score účastníka s kódem 24

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  24
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 25 - Z-score účastníka s kódem 25

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  25
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 26 - Z-score účastníka s kódem 26

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  26
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 27 - Z-score účastníka s kódem 27

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  27
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Annex 2 for Certificate of participation in PT 29/6
Příloha 2 k Osvědčení o účasti v PT 29/6
Z-scores of the participant with code 28 - Z-score účastníka s kódem 28

Comments
Poznámky 

ZPT     Z - scoring derived from the standard deviation of the laboratory results
Z - score odvozené od výběrové směrodatné odchylky souboru laboratorních výsledků

ZN     Z - scoring based on the standard deviation of reproducibility see TPP-Fe, sp (2018)
on www.spl-labmat.cz
Z score odvozené odvozené z údajů reprodukovatelnosti, viz. program TPP-Fe, sp (2018) 
na www.spl-labmat.cz

Both Z-scores are based on the reference values - see Certificate of chemical analysis
Z- score jsou odvozeny od vztažných hodnot - viz certifikát

Participant´s laboratory performance evaluation according to EN ISO/IEC 17043 (2010) principles
Hodnocení výkonu účastnické laboratoře v souladu s principy normy EN ISO/IEC 17043 (2010)

Z-score Graph PT 29/6 - Graf Z-score PT 29/6
Participant's code - Kód ú častníka:  28
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