
Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54l3,l30 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zakona č. 22lI991 Sb., o technicloých požadavcích na qfoobky, ve znění pozdějších předpisů

OSVEDCENI O AKREDITACI

č. ó81/2018

TECHNICKE SLUŽBY OCHRANY ovZDUŠÍ osTRAvA §pol. s r.o.
se sídlem Janáčkova 102017,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, IC 49606123

pro ověřovatele výkazů emisí skleníkoqých plynů č. 3191
Oddělení certifikace emisí skleníkorlích plynů

Rozsah udělené akreditace:

Ověřování ročních ýkazů o množství emisí skleníkových plynů a formulářů žádosti o změnu
množství bezplatně přidělovaných povolenek vymezených přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčeníje dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

ČsN pN ISo 14065 |2013 anaíizeníKomise (EU) č. 60012012

Subjekt posuzování shodyie při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu
její platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu
s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.:71812013 ze dne l9. 12.2013, popřípadě správní akty
na ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 18. 12.2023

YPrazedne 18. 12.2018
ů.1 , 1v41 y',

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel

Českého institutu pro akíeditaci, o.p,s.
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditacič.z 68112018 ze dne: 18. 12.2018

Akreditovaný subjekt podle ČsN nn ISo 14065 z2013 anaíízeníKomise (EU) č.600 t2012:

TEcHNIcxn sluŽBY OCHRANY oVZDuŠÍ osrnq.vA spol. s r.o.
Oddělení certifikace emisí skleníkových plynů

Janáčkova I020l7,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

1) dle Přílohy l naílzeniKomise (EU) č. 60012012

Č. skupiny
činností 1) Rozsah akreditace l)

la Spalovaní paliv v zařizenich, ve kterych jsou používiína pouze standardní
komerční paliva deťrnovanáv naŤizení (EU) č. 60ll20l2,nebo pokud je v
zařizenichkategorie A nebo B používán zemní plyn

1b Spalování paliv v zařízenibez omezení
2 R-afinace minerálních olejů
J - Výroba koksu

- Praženi nebo slinování kovové rudy (včebrě sirníkové rudy), včetrě
pe|elizace
- Výroba surového železanebo,oceli (z prvotních nebo druhotných surovin),
včeúrě kontinuálního lití

4 Výroba nebo zpracováni železnýchkovů (včetně fenoslitin)
Výroba sekundárního htiníku
Výroba nebo zpracovéni neželentýchkovů včetně vl,roby slitin

6 - Yýroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu
7 - Výroba buničiny ze ďřevanebo jiných vláknifých materiálů

- Vjrroba papíru lrebo lepenky
8 - Výroba černého uhlíku

- V;.íroba čpavku
- Množstení qlíroba organic§ých chemikálií krakoviáním, reformováním,
částečnou nebo celkovou oxidací nebo podobnými postupy
- Výroba vodftu (Hz) a syntetického plynu reformoviíním nebo částečnou
oxidací
- Výroba uhličitanu sodného (NazCOl) a hydrogenuhličitanu sodného
NaH9q'

9 Výroba kyseliny dusičné (emise COz a NzO)
Výroba kyseliny adipové (emise CO2 a NzO)
Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylové (emise COz a NzO)
Výroba kaprolaktamu

98 Jiné činnosti podle člránku 10a směrnice 200318'7lES
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