
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

Český institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 54/3,130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcich na lýrob§, ve znění poz<lějšich předpisů

YV7

OSVEDCE|U O AKREDITACI

č.7912020

TECHNICKE SLUŽBY oCHRANY ovZDUŠÍ osTRAvA §pol. § r.o.
se §ídlem Janáčkova 102017,702 00 Ostrava - Moravská ostrava, Ič 4g6}6t23

pro ověřovatele výkazů emisí skleníkových plynů č. 3191
Oddělení certifikace emisí skleníkoých 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 osvČdČeníje dokladem o udělení akreditace na záklarlě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

čsN BN ISo 14065:2013

!|tje!t Posuzování shodYje při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobujejí Platnosti, Pokud nebudc akrcditace pozastaven4 a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu
s PřísluŠnými Předpisy vztahujícími se k činnosti akretlitovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědČení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 681/201 8 ze dne 18. 12. 2018, popřípa<lě správní akty
na ně navazu.jící.

Udělení akreditace je platné do 18. 12.2023

YPraze dne5.2.2020 {k=3\
Ing. Jří Růžiěka, MBA, Ph.D.

ředitel
Českého instifutu pro akreditaci, o.p.s.

ffi,ž í-\řs\' .i.]n Mwtffiřď(tÚ .o

\Ť) .ib.,



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditacič.z 7912020 ze dnez 5.2.2020

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN Iso 14065:2013:

TECHNICKE sluŽBY OCHRANY oYZDlJŠÍ osrnaVA spol. s r.o.
Oddělení certifikace emisí skleníkových plynů

Janáčkova l020l7,702 00 Ostrava - Moravská Ostrava

Ověřovací orgánpro účely ověřování údajů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady
2003l87lES plnípožadavky prováděcího nařízení Komise (EU) 20IS12067 (kapitoly II a III)

Pořadové
číslo Rozsah akreditace 1)

1 Spalování paliv v zařizenich, ve kteých jsou použiviána pouze standardní
komerění paliva definovaná v nařizení (EU) ě. 60112012*, nebo pokud je
v zařizeních kategorie A nebo B používián zemní pllm

2 Spalování paliv v zařízeníbez omezeni
J Rafinace minerálních olejů
4 - Výroba koksu

-Praženi nebo slinoviání kovové rudy (včetně sirníkové rudy), včetně peletizace
- Výroba surového železanebo oceli (z prvotních nebo druhotných surovin),

věetně kontinuálního lití
5 - Výroba nebo zpracováníže|ezných kovů (včetně fenoslitin)

- Výroba sekundárního hliníku
- Výroba nebo zpracovánineželemtých kovů včetně qýroby slitin

6 - Výroba vápna nebo kalcinace dolomitu či magnezitu
7 - V}roba buničiny ze dřevanebo jiných vlá{<nilich materiálů

- Výroba papíru nebo lepenky
8 - V;ýroba černého uhlíku

- Výroba ěpavku

- Množstevni ýroba organic\ých chemikálií krakováním, reformováním,
částečnou nebo celkovou oxidací nebo podobnými postupy

- Výroba vodíku (Hz) a syntetického pllmu reformováním nebo částeěnou
oxidací

- Výroba uhliěitanu sodného (NazCo:) a hydrogenuhličitanu sodného (NaHCO:)
9 - Výroba kyseliny dusičné (emise COz a NzO)

- Výroba kyseliny adipové (emise COz a NzO)
- Výroba glyoxalu a kyseliny glyoxylové (emise COz a NzO)
- Výroba kaprolaktamu

10 Jiné činnosti podle ělánku 10a směrnice 2003187lES
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