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NARODNI AKRED|TACNl ORGAN

Signatář EA MLA
_
Ceský institut pro akreditaci, o.p.s.
Olšanská 5413,I30 00 Praha 3
vydává
v souladu s §

1

6 zákona č. 22l1997 Sb._ o technických požadavcích na výrobky. ve zněni pozdčj šíchpře dpisů

OSVEDCE|U O AKREDITACI
VY7

č.7ool202l
§e §ídlem

INPEK spol. s r. o.
V Holešovičkách 94/41,Libeňo 182

00

Praha 8,IČ 41196848

pro zkušebnílaboratoř č. 1505
zkušebnílaboratoř

Rozsah udělené akreditace:

,

Měření emisí zneěišťujícíchlátek v odpadním plynu vymezené přílohou tohoto osvěděení.
Toto osvědčeníjedokladem o udělení ak édituce nazák|adéposouzení splnění akreditačních požadavkůpodle

čsN pN ISoAEC

17025:2018

Subjekt pgsuzování shodyje při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčenív rozsahu udělené akreditace po dobu
pozastavena, a je povinen plnit starrovené akreditační požadavky v souladu
s příslušnými předpisy vztahujícimi se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

její plataosti, pokud nebude akreditace

Toto osvědčenío akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvěclčeníč,:52612020 ze dne 26. 8.2020. popřípadě správní akty,na
ně navazuiící.

Udělení akreditace je platné do 26.8.2025

pro
V Praze dne 31. 12.202l
M/@Tdl)M

Ing. Lukáš

odboru zkušebnícha kalibračních laboratoří
Českéhoinstitutu pro akreditaci, o.p.s.

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditacič.:70012021ze dne: 31. 12.202t
Akreditovaný subjekt podle ČsN nN ISOiIEC 17025z2lí8z

INPEK spol. s r.

o.

zkušebnílaboratoř

V Holešovičkách 94l4I, Libeň,

182 00 Praha 8

Laboratoř uplatňuje flexibilní přístup k rozsahu alcreditace upřesněný v dodatku.
Aktuólní seznam činnostíprováděných v rámci flexibilního rozsahu má laboratoř
u vedoucího laboratoře.

k

dispozici

Zkoušky:
Pořadové
číslo1

1*

2>y

3{<

4*

)^

Identifikace
zkušebního postupu / metody2

Přesný název
zkušebního postupu / metody

Stanovení rychlosti,
proudění a objemového
toku
Stanovení vlhkosti plynu
(metoda kondenzační,
metoda adsorpění,
kapacitní čidlo)
stanovení hmotnostní
koncentrace plynných
znečišťujících
látek
(NOx, SOz, CO) a
objemové koncentrace
COz automatizovartými
analy zátory (ne di sp e rsní
infračervená
spektroskopie)
stanovení hmotnostní
koncentrace plynných
znečišťujících
látek
(l.{O-)
automatizovanými

SoP

Předmět zkoušky

Emise

003

qČsN ISo 10780,
CSN EN 16911)

SoP 105
(ČsN EN 14790)

Emise

SoP 201-A
(ČsN ISo 10849,
čsN tso ]935,
čsN BN 15058,

Emise

čsN p cEN/Ts

17405)

SoP 201-B
(ČsN ISo 10849,

Emise

čsNpN 14192)

atalyzátory
(chemiluminiscence)
Stanovení objemové
SoP 201_C
koncentrace kyslíku (Oz) (čsN EN 14789)
automatizovanými
analyzéíory
(paramagnetická

Emise

metoda)
6*

stanovení úhrnné
hmotno stní koncentrace

organických látek
vyjádřenýchjako
celkový organický uhlík

SoP 202
1ČsN EN 12619)

(ToC)

Emise

pro

automatizovanými
analyzátory (FID)
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditacič.z 70012021ze dne: 31. 12.2021
Akreditovaný subjekt podle ČsN nx ISO/IEC 17025z20|8:

INPEK spol. s r. o.
zkušební laboratoř

V Holešovičkách 94l4I, Libeň,
Pořadové
číslo1

7

8

9

i0
11

Přesný název
zkušebního po§tupu / metody

stanovení hmotnostní
koncentrace tuhých
látek
znečišťujících
(gravimetrie)
Stanovení těkavých
anorganických sloučenin
chloru
(spektrofotometricky)
Stanovení těkavých
anorganických sloučenin
fluoru
(spektrofotometricky)
stanovení amoniaku
výpočtem z naměřených
hodnot3
stanovení hmotnostní
koncentrace těkavých
organických látek

(VOCs) záchýemna

12
13

I4

15

I6

pevný sorbent výpočtem
znaměíených hodnot3
Neobsazeno
Stanovení j ednotlivých
organických látek
metodou GC/FID4
stanovení hmotnostní
koncentrace výpočtem
znarrĚŤených hodnot
(As, Be, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn,
Sb, Zn, T1, V, Al) 3
stanovení celkové
hmotnostní koncentrace
rtuti Hg výpočtem
znaměřených hodnot3
Neobsazeno

182 00 Praha 8

Identifikace
zkušebního postupu / metody2

SoP

Předmět zkoušky

104 -

B
EN
13284-1)
1ČsN

Emise

SoP 10l - B
(ČsN EN 1911)

Emise

SoP 102 -B
(US EPA 13 A,
čsN p cEN/Ts l734O)

Emise

B
1ČsN EN ISo 21877)

Emise

SoP 403 -B
(ČsN P CEN/TS 13649,
čsN pN Iso 16017-1)

Emise

SoP

103 -

)

SoP 301 - B
(ČSN P CEN/TS t3649)

Emise, pevný sorbent

SoP 401 _ B
(ČSN EN 14385)

Emise

SoP 404 - B
1ČsN EN 13211)

Emise

pro
a
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Příloha je nedílnou součástí

osvědčenío akredita ci č.: 70012021 ze dne: 31. 12. 2021

Akreditovaný subjekt podle ČsN pN ISO/IEC 17025z2018z

INPEK spol. s r.

o.

zkušební laboratoř
V Holešovičkách 94l4I, Libeň, 182 00 Praha
Pořadové
číslo1

17

18

19*

1

Přesný název
zkušebního postupu / metody

stanovení hmotnostní
koncentrace
persistentních
organických látek
(PCDD/PCDF, PCB a
PAH) výpočtem
z naměřených hodnot3
Stanovení oxidů síry
(odměrná analýza)
Prokazování jakosti
automatizovaných
měřicích systémů

8

Identifikace
zkušebního postupu / metody2

Předmět zkoušky

SoP 402 _ B
(ČsN EN 1948-4+A1)

Emise

SoP 106 B
(ČsN EN 14791,
čsN a:+zt t-:;
SoP 204
(ČsN EN 14181,
č1. 6 (QAL 2),
čl. 8 (AST))

Emise

Emisní automatizované
měřící systémy

v případě , že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou §rto zkoušky u pořadového

číslaomačeny hvězdičkou

2 u datovaných dokumentů

identifikujícíchzkušební postupy se používajípouze §rto konkrétní postupy,
se používánejnovější vydáni uvedeného

u nedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy

3
a

postupu (včetně všech změn)
analýza odebraného vzorkuje prováděna dodavatelsky v akreditované laboratoři

benzen, toluen, xyleny, styren, etylbenzen, trichlormetan, tetrachlormetan, trichloretylen, tetrachlorethylen,
chlorbenzen, dichlormetan, 1,2-dichloretan, aceton, n-butylacetát,benziny

Dodatek:

Flexibilní rozsah akreditace
pořadová číslazkoušek

l3
Laboratoř můžemodifikovat v dodatku uvedené zkušební metody v dané oblasti akreditace pŤi zachováni
principu měření. U zkoušek v dodatku neuvedených nemůželaboratoř uplatňovat flexibilní přístup k rozsahu
akreditace.

pro
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditacič.z 70012021, ze dne: 31. 12.202l
Akreditovaný subjekt podle ČsN EN ISO/IEC 17025z2018:

INPEK spol. s r.

o.

zkušebnílaboratoř
V Holešovičkách 94141, Libeň, 182 00 Praha

8

vzorkování:
Pořadové
číslo
1

Identifikace
postupu odběru vzorku1

Přesný název
postupu odběru vzorku

SoP 401_ A
Odběr vzorku pro
stanovení kovů (As, Be,
1ČsN EN 14385)
Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni,
Pb, Sb, Se, Sn, Sb, Zn, Tl,

předmět odběru

Emise

V, Al) - izokinetický

2

J

odběr s automatickým
nebo manuálním Ťízením
izokinetiky a absorpce do.
kapaliny
Odběr vzorku pro
stanovení rtuti Hg izokinetický odběr
s automatickým nebo
manuálním řízením
izokinetiky a absorpce do
kapaliny
Odběr vzorku pro
stanovení persistentních
organických látek
(PCDD/PCDF, PCB a

SoP 404 - A
(ČSN EN 13211)

Emise

SoP 402- A
(ČsN EN 1948 _ 1,
čsN pN 1948-4+A1)

Emise

PAH) - izokinetický

4

5

6

7

odběr s automatickým
nebo manuálním Ťízením
izokinetiky, metoda
filtračně kondenzační
SoP 403 _ A
Odběr vzorku těkavých
organických látek (VOCs) (ČsN p CEN/TS 13649,
čsN pN Iso 16017-1)
záchYem na pevný
sorbent
Neobsazeno
Odběr vzorku tuhých
látek
znečišťujících
(izokinetický odběr
s automatickým nebo
manuálním Ťízenim

izokinetiky)
Odběr vzorku pro
stanovení těkavých
anorganických sloučenin
chloru

SoP 104 - A
(ČsN EN 13284-1)

SoP

101

Emise

Emise

_A

Emise

1ČsN EN i911)

a

Stran
.C,

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.: 70012021 ze dne:

31,.

12.202t

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN Iso/IEC 17025z2018z

INPEK spol. s r.

o.

zkušební laboratoř
V Holešovičkách 94l4I, Libeň, 182 00 Praha 8
Identifikace

Pořadové
číslo

Přesný název
postupu odběru vzorku

8

Odběr vzorku pro
stanovení těkavých
anorganických sloučenin
fluoru
Odběr vzorku pro
stanovení amoniaku
Odběr vzorku pro
stanovení jednotlivých
organických látek
metodou GC/r'ID
Neobsazeno
Odběr vzorku pro
stanovení oxidů síry
manuální metodou

9
10

11

I2

předmět odběru

postupu odběru vzorkul

SoP

102

-A

(US EPA 13 A,
čsN p cEN/Ts 17340)

Emise

SoP 103 - A
(ČsN EN ISo 21877)
SoP 301 - A
1ČsN P CEN/TS 13649)

Emise

SoP 106 A
(ČsN EN 14791,
čsN s:+zt t-z;

Emise

Emise

u datovaných dokumentů identifikujících postupy odběru vzorku se používajípouze §rto konkrétní postupy,
u nedatovaných dokumentů identifikujících poslupy odběru vzorku se používánejnovější vydání uvedeného
postupu (včetně všech změn)

Vysvětlivky azkatky:

GC/FID
PAH
PCB

- plynová chromatografie

s

plamenoionizaěním detektorem

- polycyklické aromatibké uhlovodíky
- polychlorované bifenyly

PCDD/PCDF - polychlorované dibenzodioxiny/polychlorované dibenzofurany
SOP -";
- Standardní operačnípostup
p ro

-3-

a
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