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NÁRODNÍ AKHEDtrAČNÍ ORGÁN

_ Signatář EA MLA
Ceský institut pro akreditaci, o.p.s.

Olšanská 5413,I30 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č,22ll997 Sb,, o techniclcých požadavcích na rýrobky, ve znění pozdějšich předpisů

OSVEDCE|{I O AKREDITACI

č.65612019

TECHNICxE sluŽnY OCHRANY ovZDUŠÍ osrnqVA spol" s r.o.
se sídlem Janáčkova I020l7,702 00 Ostraya - Moravská Ostravao IC 49606123

pro zkušební laboratoř č. 1557
zkušební laboratoř měření emisí

Rozsah udělené akreditace :

Měření emisí zrrečištujících látek ze stacionámích zdrojů, měření h]uku v pracolmím a mimopracorrním
prostředí v5rmezené přílohou tohoto osvědčení.

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

čsN pN Iso/IEC 17025..2018

§ubjekt posuzování shody je při své čirurosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akeditace po dobu
jeji Platnosti, pokud nebude akreditace pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky viouladu
s fríslušnými předpisy vztahujícími se k čirrrrosť akeditovaného zubjektu posuzování shody.

Toto osvědČení o alaeditaci nahmzuje v plném rozsahu osvědčení č.: 29712017 ze drc 25 . 5. 2017 , popřípadě správní akty na
ně navazujici.

Udělerrí akreditace je platné do 25. 5.2022

YPrazedne4. 12.2019

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D.
ředitel

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.

Il

flďg--lr6í;inerl§q.E..O

) ,Cb,



Příloha je nedíInou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 65612019 ze dne: 4. 12.2019

Akreditovnný subjekt podle ČsN nN Iso/IEC t7025z2a1,8z

TECHNICxÉ sr,uŽBy OCHRANv ovzDuŠÍ osrnaVA spol. s r.o.
zkušební laboratoř měření emisí

Janáčkova 102017,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Zkoušky:

stanovení hmotnostní
koncentrace tuhých
znečišťujících látek

SOP II vyjma kap. 5 a6
(CSN EN 13284-1)

stanovení hmotnostní
koncentrace kovů
výpočtem z naměřených
hodnot 3

(As, Cd, Be, Cr, Co, Ni,
Tl, Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu,

SOPIIvyjmakap.4a5
(CSN EN 14385,
CSN EN I321,I)

stanovení hmotnostní
koncentrace persi stentních
organických látek
výpočtem z naměřených
hodnot 3

PCDD/PCDF, PCB, PAU

SOP il vyjma kap. 4 a6
(CsN EN 1948-3,
CsNEN 1948- 4+A1)

stanovení hmotnostní
koncentrace plynů a par
absorpcí do kapaliny
výpočtem z naměřených
hodnot 3

(HCD
(rr)

SoP 15

(gsN EN l911)
(CSN 83 4752)
CSN EN 1479I

stanovení hmotnostní
koncentrace těkaqých
organických látek
záchytem na pevný sorbent
výpočtem z naměíených
hodnot 3

SoP 16

(ČsN p CEN/TS 13649)
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 6561201,9 ze dne: 4. 12.20t9

Akreditovaný subjekt podle ČsN rn Iso/tEC 17025:201,8:

TECHNICK]Ó sluŽBY OCHRANY ovzDuŠÍ osrn{VA spol. s r.o.
zkušební laboratoř měření emisí

Janáčkova lQ20l],702 00 Ostravá - Moravská Ostrava

Pořadové
lclslo

Přesný název
zkušebního postupu./metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody 2 Předmět zkoušky

6{,

stanovení hmotnostní
koncentrace plynných
látek
(So,
(Co)
(NoJ
(CHo)

(COz)
automatizovanými
analyzátory (metodou
NDIR.)

SOP I vyjma kap.2b,2c
a2d
(§o 10 396)
(CSN ISo 7935)
(QsN EN 15058)
(CSN ISo 10849)
manuál pro Ultramat 6
(Siemens)
manuál pro Ultramat 23
(Siemens)

Emise

7*

stanovení hmotnostní
koncentrace organických
látek vyjádřenýchjako
TOC automatizovaným
analyzátorem (FID)

SOP I vyjma kap.Za,2b
a2d
(Iso l0 396,
CSN EN 12619)

Emise

8{,

Stanovení objemové
koncentrace kyslíku (Oz)
automatizovaným
analyzátorem
(paramagnetickv)

SOP I vyjma kap.2a,2c
a2d
(ISo l0 396,
CSN EN 14789)

Emise

9*

Stanovení rychlosti
proudění a objemového
toku plynu
(Průtok Q)

SoP 20

1ČsN Iso 10780)
Emise

10*

stanovení obsahu vodní
páry v potrubí metodou
kondenzačně adsorpční,
adsorpční a kapacitním
čidlem (HzO)

SoP 20
(ČsN EN 14790)

Emise

l1*

stanovení hmotnostní
koncentrace vodíku (Hz)
automatizovaným
analyzátorem (metodou
TCD)

SOP I vyjma kap,2a,2b
a2c
(ISo 10 396,
manuál pro Calomat 6
/Siemens/)

Emise

72*

stanovení hmotnostní
koncentrace oxidů dusíku
(NO-) automatizovaným
analyzátorem ^/(chemiluminiscence) /"*,

SoP I
(ISo 10 396,
č65rurpqzezl

Emise
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Příloha je nedilnou součástí
osvědčení o akreditacič.z 656/2019 ze dne: 4. 12" 2019

Akreditovaný subjekt podle ČsN nnr ISO/IEC 17o25:2018:

TECHNICKE sluŽBY OCHRANY ovzDuŠÍ osrnq,VA spol. s r.o.
zkušební laboratoř měření emisí

Janáčkova I020l7,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

v PříPadě, že laboratořje schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového
čísla označeny hvězdičkou

' u datovaných dokumentŮ idenťfikujících zkušební postupy se použivají pouze §to konkrétni postupy,
unedatovaných dokumentů identifikujících zkušebni postupy se používá nejnovější vydáni uvedeneho
postupu (včetně všech změn)

3 laboratoř zajišttje provedení zkoušek subdodavatelsky

Fořadové
1ctslo

Přesný název
zkušebniho postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu./metody 2 Předmět zkoušky

13 
*

Prokazování jakosti
automatizovaných
měřicích systémů

SoP III

1ČsN EN l4 181, č1.6

QN-2. č1.8 AST)

Emisni automatizované
měřicí systémy

14* Měření hluku

soP 23

1ČsN ISo 1996-1,
CSN ISo 1996-2,
CSN EN ISo 9612,
CSN EN ISo 1l20I,
čsN BN ISo 1 I2o2,
věstník nz Čn
č.IIl20l7,
Věstník tuz Čn ě.4l2OI3,
Nv č,272l20ll)

Mimopracovní a pracovní
prostředí
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 656l2a19 ze dne: 4. 12.20t9

Akreditovaný subjekt podte Čsn nn Iso/IEC 1,7025:20t8z

TECHNICKÉ sluŽBY oCHRAll-Y oVZDuŠÍ osrnaVA spol. s r.o.
zkušební laboratoř měření emisi

Ianáčkova la20l7,702 00 Ostrav'a - Moravská Ostrava

u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používají pouze §/to konlaétní postupy,
unedatovaných dokumentu identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější rydání
uvedeného postupu (včetně všech změn)

vzorkování:

Pořadové
číslo

Přesný název
po§tupu odtlěru rzorku

Identilikace
postupu odběru lzorku 1

předmět odběru

1 Izokinetický odběr vzorků
tuhých znečišťujících látek
(manuální íizeni
izokinetikv)

SOP II vyjma kap, 5 a6

(ČsN EN 13284-1)
Emise

2 Izokinetický odběr vzorků
kovu (manuální íizeni
izokinetiky)
(Be, Cd, As, Cr, Co, Ni, Tl,
Se, Te, Sb, Sn, , Mn, Cu,
Pb, V, Zn, Al,Hg)

SOPIIvyjmakap"4a5

1ČsN EN 14385,
CSN EN,I32II)

Emise

J odběr vzorků
persi stentních organických
látek (manuálniřizeni
izokinetiky, metoda
filtračně kondenzační)
( PCDD/PCDF, PCB,
PAU)

SOP II vyjma kap. 4 a6

1ČsNEN 1948-1,
CSN EN 1948-4 + A1)

Emise

4 Odběr vzorků plynů a par
absorpcí do kapaliny
(HCl)
Gr)
(SOz)

SoP 15

(gsN EN 1911)
íCsN 83 4752-2\
(CSN EN 14 791)

Emise

5 Odběr vzorků těkavých
organických látek
záchytem na pevný sorbent
&oC)

SoP 16

(ČsN p cEN/Ts 13649)
Emise
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 656120!9 ze dne: 4. 12.2019

Akreditovaný subjekt podle Čsn Bn IsoltEC 17025z2018z

TECIINICKE sruŽBY OCHRANY ovzDuŠÍ osrruVA spol. s r.o.
zkušební laboratoř měření emisí

Ianáčkova l020l1,702 00 Ostravá - Moravská Ostrava

Vysvětlivky a použité zkratky:

Emise - odpadní plyn s obsahem znečištujicich látek, kteqý je odváděn řizeným způsobem nebo
uniká do venkovní atmosfery ze zdroji znečištbvání ovzduší

SOP - standardní operační postup
HEM - metodický návod hlavního hygienika ČR
NV -nařizenivlády
MZ - Ministerstvo zdravotnictví
QAL - Qualrty Assurance Level
AST - Annual Surveillance Test
TOC - suma těkavých orgarrických látek vyjádřených jako celkový orgarrický uhlík
VOC - těkavé organické látky
NDIR - nedisperzní infračervená spektrometrie
TCD - tepelně vodivostní detektor
FID - plamenoionizaěru detekce
PCDD/PCDF - polychlorovarré dibenzodioxiny/polychlorované dibenzofurany
PCB - polychlorované bifenyly
PAU - polycyklické aromatické uhlovodíky
HCl - anorgarrické sloučeniny chloru včetně chlorovodíku
HF - anorganické sloučeniny fluoru včetně fluorovodíku
SOz - oxid siňčitý
CO - oxid uhelnatý
NO* - oxidy dusíku (oxid dusnaQý a oxid dusiči!ý) ryjádřené jako oxid dusičitý
COz - oxid uhličitý
CH4 - metan
Hz - vodík
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