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Ceský institut pľo akľeditaci' o.p.s.

olšanská s4l3'l30 00 Pľaha 3

vydává

v souladu s $ l6 zákonač.2211997 Sb', o technických poŽadavcích navýľobky, ve znění pozdějších předpisů

V Y 7

OSVEDCE,IU O AKREDITACI

č,.35012022

DIAMO' státní podnik, odštěpný zâvod ODRA
se sídlem Siľotčí 1145/7,Vítkovĺce, 703 00 ostľava, rč oooozzsg

pľo zkušební laboľatoř č). t765
Zkušební laboľatoř atmogeochem ie

Rozsah udělené akreditace:

Chemické analýzy půdního vzduchu a ovzduší vymezené přílohou tohoto osvěděení'

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

ČsN pN ISo/IEC l7025:2OI8

Subjekt posuzování shodyje při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčenĺ v rozsahu udělené akreditace po dobu
její p|atnosti' pokud nebude akľeditace pozastaveną a je povinen plnit stanovené akľeditační poŽadavky v souladu
s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akręditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akľeditaci nahrazuje v plném ľozsahu osvědčenĺ ć':. 41312021 ze dne 30' 7.202l, popřĺpadě správní akty na
ně navazující.

Udělení akľeditace je platné do 30. 7.2024

Ing. Lukáš Buľda
odboru zkušebních a kalibraěníclr laboľatoří

Y Praze dne 12' 7 ' 202Ż

Českého institutu pro akľeditaci' o.p.s



Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akľedĺtaci č.: 350/2022 ze dne: 12. 7.2022

Akredĺtovaný subjekt podle čsľ nľĺ ISo/IEC 17025:2018z

DIAMO' státní podniko odštěpný záşod ODRA
Zkušební laboľatoř atmogeochemie

Sirotčí II45l], Vítkovice' 703 00 ostrava

Zkoušky:

v případě, že laboratořje schopna pľovádět zkoušky mimo své stálé pľostoľy,jsou tyto zkoušky u pořadového
čísla označęny hvězdičkou

u datovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používají pouze qło konkrétní postupy,
u nedatovaných dokumentri identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného postupu
(včetně všech změn)

Vysvětlivky:

PPZ-ZLA-XX - Pľacovní postup zkoušky zpÍacovaný Zkušební laboľatoří atmogeochemie

Návod výľobce analyztĺtoru- RS DYNAMICS a GAZOMAT
IČ - infračervený

ovzđuší _ související s únikem metanu a oxidu uhličitého' đůlní plyny

3*

2*

1 *

Pořadové
-, . lctslo

Měření dynamiky výstupu
metanu na povrch
(laserový spektľoskop)

Stanovení metanu a oxidu
uhličitého
sondou 1aserový
spektľoskop)

Stanovení metanu a oxidu
uhličitého půdní sondou
(IČ, laserový spektroskop)

Přesný název
zkušebního postupu / metody

PPZ-ZLA-03

Q.üávod výrobce
analyzt.lroru)

PPZ-ZLA-02
Qllávod výľobce
analyztÍoru)

PPZ-ZLA-OI
(Návod výľobce
ana|yzźioru)

IdentiÍikace
zkušebního postupu / metody2

Půdní vzduch

Půdní vzduch'
ovzduší

Půdní vzduch

Předmět zkoušky

Stľana 1 z celkového počtu 1 stľan


