
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN

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

Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3

vydává

v souladu s § l 6 zákona č.22l1997 Sb.. o technických požadal,cích na výrobk1,. ve znění pozdějších předpisů

OSVEDCENI O AKREDITACI
ó.21812022

TEcHNICxn sluŽnY OCIIRANY ovZDUŠÍ osrnavA spol. s r.o.
se sídlem Janáčkova I020l7, Moravslai Ostravao 702 00 Ostrava, IC 49606123

pro zkušební laboratoř č. 1557
zkušební laboratoř měření emisí

Rozsah udělené akreditace:

Měření emisí znečišťujících láúek ze stacionárních zdrojů, měření hluku v pracovním a mimopracovním
prostředí vymezené přílohou tohoto osvědčení.

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

čSN EN ISo/IEC 17025:2018

Subjekt posuzování shodyje 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 akreditačni požadavky v souladu
s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody,

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č.: 65612019 ze dne 4. |2. 2019, popřípadě správní akty na
ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 9.5.2027

V Praze dne 9, 5,2022 /l}pbil
Ing. Lukáš Burda

zkušebních a kalibračních laboratoří
Českého institutu pro akreditaci, o.p,s.

ředitel odboru
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§KŤm,*uwi ,O

) .db,



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akredita ci č.: 21812022 ze dne: 9. 5. 2022

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025:2018z

TBCHNICxB sruŽBY OCHRANY oVZDuŠÍ osrnaVA spol. s r.o.
zkušební laboratoř měření emisí

Janáčkova 1020 l 7, Moravská Ostrava, 7 02 00 Ostrava

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody2

stanovení hmotnostní
koncentrace tuhých
znečišťujících látek

SOPilvyjmakap.5a6
(CSN EN 13284-1)

stanovení hmotnostní
koncentrace kovů výpočtem
z naméřených hodnot 3

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

SOP IIvyjmakap.4a5
(CSN EN 14385,
CSN EN 1321l)

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

D/PCDF. PCB. PAU

SOPilvyjmakap.4a6
(CSN EN 1948-3,
CSN EN 1948-4+Al)

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

SoP 15

1ČsN EN tltt,
čsN p CEN/TS 17340, čSN
EN 14 791)

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

SoP 16
(ČsN p cEN/Ts 13649)

stanovení hmotnostní
koncentrace plynných látek
(SOz, CO, NO*,
CH+, COz)
automatizovanými
ana|yzátory (metodou
NDIR)

SOP I vyjma kap.2b,2c,2d,
2e
(Iso 10396)
(CSN ISo 7935,
CSN EN 15058,
čsN tso 10849,
manuál firmy Siemens, ČSN
P CEN/TS 17405)

stanovení hmotnostní
koncentrace organ ických
látek vyjádřených jako TOC
automatizovaným
ana|yzátorem (FID

SOP I vyjma kap.2a,2b,2d,
2e
(ISo 10396,
CSN EN 12619)

Pořadové
.,, lclslo Předmět zkoušky

1 Emise

2 Emise

J Emise

4 Emise

5 Emise

6* Emise

7* Emise



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akredita ci č.z 21812022 ze dne: 9. 5.2022

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISO/IEC 17025z2018:

TECHNICKE sr,uŽBY OCHRANY oVZDuŠÍ osrnaVA spol. s r.o.
zkušební laboratoř měření emisí

Janáčkova I020l7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou §rto zkoušky u pořadového
čísla označeny hvězdičkou
u datovaných dokumentů identifikujicích zkušební postupy se používají pouze §to konkrétní postupy,
unedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného
postupu (včetně všech změn)

Pořadové

c lslo

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody2

Předmět zkoušky

8* Stanovení objemové
koncentrace kyslíku (Oz)
automatizovaným
analyzátorem
(paramagneticky)

SOP I vyjma kap.2a,2c,2d,
2e
(ISo 10396,
CSN EN 14789)

Emise

9* Stanovení rychlosti
proudění a objemového
toku plynu
Prutok O)

SoP 20
(ČsN Iso l0780)

Emise

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

SoP 20

1ČsN EN I479o)
Emise

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

SOP I vyjma kap.2a,2b,2c,
2e
(ISo 10396,
manuál firmy Siemens)

Emise

12* stanovení hmotnostní
koncentrace oxidů dusíku
(NO,) automatizovaným
analyzátorcm
(chemiluminiscence)

SOP I vyjma kap.2a,2b,2c,
2d
(ISo 10396,
CSN EN 14792)

Emise

13 * Prokazování jakosti
automatizovaných měřicích
systémů

SoP ilI
(ČsN EN 1418, č1.6 QAL2,
č1.8 AST)

Emisní automatizované
měřicí systémy

14* Měření hluku SoP 23
(čsN ISo 1996-1,
čsN tso 1996-2,
čsN pN ISo 9612,
čsN pN ISo l1201,
čsN pN ISo 11202,
Věstník MZ ČR ě.1ll20l7,
Věstník MZ ČR ě.4l2OI3\

Mimopracovní a pracovní
prostředí

'} Z-\.rí'\
-^ 

MíffiůltM

3 laboratoř zajišťuje provedení zkoušek u externích 1ů v akreditovaných zkušebních laboratořích



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.z 21812022 ze dne: 9. 5.2022

Akreditovaný subjekt podle ČsN nn ISO/IEC 17025z20l8z

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

Janáčkova I020l7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

1 u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se použivají pouze tyto konkrétni postupy,
u nedatovaných dokumentu identifikujících postupy odběru vzorku se používá nejnovější vydáni uvedeného
postupu (včetně všech změn)

vzorkování:

Pořadové
čís|o

Přesný název
postupu odběru vzorku

Identifikace
postupu odběru vzorkuI

předmět odběru

l Izokinetický odběr vzorků
tuhých znečišťuj ících látek
(manuální řízení
izokinetiky)

SOPilvyjmakap.5a6
(CSN EN 13284-1)

Emise

2 Izokinetický odběr vzorků
kovů (manuálnířízení
izokinetiky)
(Be, Cd, As, Cr, Co, Ni, Tl,
Se, Te, Sb, Sn, Mn, Cu, Pb,
Y,Zn, Al, Hg)

SOPilvyjmakap.4a5
(CSN EN 14385,
čsNBN 13211)

Emise

_) Odběr vzorků persistentních
organických látek (manuální
řízení izokinetiky, metoda
filtračně kondenzační)
(PCDD/PCDF, PCB, PAU)

SOP II vyjma kap.4 a 6
(CSN EN l948_1,
CSN EN 1948-4+A1)

Emise

4 Odběr vzorků plynů a par
absorpcí do kapaliny
(HCl. HF, SOz)

SoP 15

(ČsN EN 191l,
čsN p CEN/TS 17340, čSN
EN 14791)

Emise

5 Odběr vzorků těkavých
organických látek záchytem
na pevný sorbent
(VoC)

SoP 16
(ČsN p cENiTs 13649)

Emise
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 21812022 ze dne: 9. 5.2022

Akreditovaný subjekt podle ČsN rN ISO/IEC l7025z2018z

TECHNICKE sluŽBY OCHRANY oVZDuŠÍ osrnaVA spol. s r.o.
zkušební laboratoř měření emisí

Janáčkova I020l7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

Vysvětl ivky a použité zkr atky :

Emise

SoP
MZ
QAL
AST
ToC
VoC
NDIR
TCD
FID

- odpadní plyn s obsahem znečišťujících látek, kteqý je odváděn řizeným způsobem
nebo uniká do venkovní atmosféry ze zdrojů znečišťování ovzduší

- standardní operační postup
- Ministerstvo zdravotnictví
- Quality Assurance Level
- Annual Surveillance Test
- suma těkavých organických látek vyjádřenýchjako celkový organický uhlík
- těkavé organické látky
- nedisperzní infračervená spektrometrie
- tepelně vodivostní detektor
- plameno io nizaéni detekce

PCDD/PCDF - polychlorované dibenzodioxiny / polychlorované dibenzofurany
PCB
PAU
HCl
HF
SOz
Co
NO*
COz
CH+

Hz

- polychlorované bifenyly
- polycyklické aromatické uhlovodíky
- anorganické slouěeniny chloru včetně chlorovodíku
- anorganické sloučeniny fluoru včetně fluorovodíku
- oxid siřičiqý
- oxid uhelnat}
- oxidy dusíku (oxid dusnatý a oxid dusičid) lyjádřené jako oxid dusiči{ý
- oxid uhliěi{ý
- metan
- vodík
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