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NÁRoDNí AKBEDłTAčNíoRGÁN

Signatář EA MLA
Ceský institut pľo akľeditaci' o.p.s.
olšanská 5413,l30 00 Pľaha 3
vydźxźĺ
v souladu s Şl 6 zákona č,.22ll997 Sb., o technických poŽadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

OSVEDCEI{I O AKREDITACI
V

V

7

č.413lŻ02t

DIAMO' státní podnik, odštěpný záşod ODRA
se sídlem Siľotčí1L4517,Vítkovice, 703 00 Ostľavao rč oooozzsq
pro zkušebnílaboľatoř č,. 1765
Zkušební laboľatoř atmogeochemie

Rozsah udělené akľeditace:
Clremické analýzy půdního vzduclru a ovzdušívymezené přílohou tolroto osvědčerrí.
Toto osvědčęníjedokladem o udělení akreditace naztlkladě posouzení splnění akręditačníchpoŽadavků podle

ČsN pN ISo/IEC

17O25:2OI8

Subjekt posuzování shodyje při své činnosti opľávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu
nebude akreditace pozastavena, a .je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu
s příslušnými předpisy vztahujícímise k činnosti akręditovaného subiektu posuzování shody.

jeií platnosti, pokud

Udělení akľeditace je platné do 30. 7.2024

pro
Y

Pľaze dne 30. 7. Ż021

"ł'ţŃffiĺŇEüĺ{'l
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ř€d

o

b

Ing. Lukáš Burda

odboľu zkušebnícha kalibraěních laboľatoří
Českéhoinstitutu pľo akľeditaci, o.p.s

Příloha je nedílnou součástí

osvědčenío akľedita ci č..: 4131202| ze dne: 30. 7 . 2021

Akľeditovaný subjekt podle CsN EN Iso/IEC |7025z2018:

DIAMO' státní podnĺk, odštěpný závod ODRA
Zkušebnílaboľatoř atmo geochemie
SirotčíII45l7, Vítkovice, 703 00 ostrava

Zkoušky:
Pořadové

. l

',
crsto
1

{.

2*

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Identifikace
zkušebního postupu / metody2

Stanovení metanu a oxidu
uhličitéhopůdnísondou
(IČ, laseľový spektľoskop)

PPZ-ZLA-OI

Stanovení metanu a oxidu
uhličitéhopovľchovou
sondou (Č,laserový
spektľoskop)

PPZ-ZLA-0Ż

Předmět zkoušky

Půdnívzduch

výrobce
aĺalyzátoľu)

(Ittrávod

Q'{ávod výľobce
aĺalyzâtoľu)

Půdnívzduch,
ovzduší

v případě, Že laboľatořje schopna provádět zkoušky mimo své stálé prosţoľy'jsou týo zkoušky u pořadového

číslaoznačęny hvězdičkou
z

u datovaných

dokumentů identif,rkujících zkušební postupy se používajípouze

ţĺtokonkľétnípostupy,

u nedatovaných dokumentů identifikujícíchzkušebnípostupy se používánejnovějšívydání uvedeného postupu

(včetně všech změn)

Vysvětlivky:

PPZ-ZLA-XX _ Pľacovní postup zkoušky zpÍacovaný Zkušební laboratoří atmogeochemie
Návod výľobce analyzź.Íoru-RS DYNAMICS a GAZOMAT

lČ_ infľaĺeľvený
ovzduší - související s únikem metanu a oxidu uhličitého,důlníplyny

Stľana 1 z cęlkového počtu l stľan

