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pro předmět certifikace:

měření emisí, měření hluku - mimopracovní a pracovní
prostředí, kalibrace a ověřování kontinuálních měřicích
systémůovčetně funkčnízkoušlcy, dodávky a servis měřicí

techniky pro jednorázová a kontinuální měření emisí (AMS),
dodávky a servis emisních monitorovacích systémů (EMS),
zpracování odborných studií pro posouzení technologií pro
snřování emisí, zpracování odborných posudků dle zákona o
ochraně ovzduší,zpracování dokumentací o hodnocení vlivů
staveb, činnostínebo technologií na životníprostředí a
posudků podle příslušných platných zákonů, zpracování
rozptylových studií dle zákona o ochraně ovzdušío zpracování
hlukových studií včetně orientačníhoměření hluku, ostatní
poradenství v oblastech životního prostředío ověřování emisí
skleníkových plynů
CSN EN ISO 9001z2016

dle normy:

platnost certifikátu:
zpráva z auditu:

ffiA.

od I8.7.202I do I8.7.2024

č.337-

.í1

, -? r
/el/il!'z-,
/

s 3í25

18.7

.202I, Ostrava-Radvanice
datum a místo vydrínícertifilcítu

Ing, Kateřina Tvarůžková
zástupce vedoucí certifi kačního orgánu

Datum udělení certifikátu po prvotní certifikaci: 15.7.2012
Dalšílysvětlení týkajícíse předmětu tohoto certifikátu a aplikovatelnosti požadavkůnolmy
CSN EN ISO 9001:2016 je možrézískat u uvedené organizace.

zÁsany pRo používÁNícnnrrnrrÁru
1, Certifikát

sYstému managementu kvality můžebý používán k obchodním účelům,
např.
jako důkaz pro třetí osoby aúřady.

2,

Pokud bY měla být certifikace použita k reklamním účelům,musí držitel certifikátu
PředloŽit zamýŠlenou podobu reklamy certifikačnímu orgánu ke schv áleni, aby bylo
vyloučeno zav ádějící nebo nesprávné použitívýsledku certi fi kace.

3,

Zaváďéjici PouŽivání certiťrkátu (např. zkomolením ěi užitímpouze jeho
části) nebo
zPŮsobem, kteý zakládá dojem vykonané certifikace výrobku neuo
,.goilních posúpů,je
nepřípustné.

4.

certifikát nemůžebyt držitelem certifikátu upravován

a měněn.

POVINNOSTI DRŽITELŮ CERTIFIKÁTU

1.

2,

plnit nížeuvedené podmínky, zalďeýchmu
byl certifikát vydán.

Oznámit certifikaČnímuorgánu veškeré změny, týkajici se certifikovaného
systému

managementu kvality or ganizace.

3,

Yést záznamY o vŠechstíŽnostech a opaťeních k nápravě přijatých v souladu
s požadavky
norem Pro sYstémY managementu kvality a předložit tytb záznarty na požádáni
certifikačnímu orgánu k dispozici.

4.

přijmout vhodná opatření k nápravě
k těmto stížnostem.

5.

Přijatá opatření dokumentovat.

6.

Informovat o těchto stížnostech při dozoru certifikaění orgán.

7

,

Při odejmutí certifikátu vtátit certifikačnímu orgánu certifikát a přestat používat
veškený
propagační materiál ob sahuj ícíj ahýkoliv o dkaz na certifikaci.

8, Provést ÚPravY

v návaznosti
certifikačním orgánem.

na

změny požadavku na certifikaci oznámených

