
NÁRODNÍ AKREDITAČNÍ ORGÁN 

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

Olšanská 54/3, 130 00 Praha 3 

vydává 

v souladu s § 16 zákona č. 22/1997 Sb. , o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů 

v v , 

OSVEDCENI O AKREDITACI 

č. 613/2017 

AXlA CZ s.r.o. 
se sídlem Lanškroun, Dolní Třešňovec čp. 30/IV, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 563 Ol, 

IČ 25956728 

pro zkušební laboratoř č. 1571 
Útvar měření emisí 

Rozsah udělené akreditace: 

Měření emisí znečisťujících látek v odpadním plynu ze stacionárních zdrojů znečist'ování vymezené 
přílohou tohoto osvědčení. 

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

ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 

Subjekt posuzování shody je 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 akreditační požadavky v souladu 
s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody. 

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č .: 809/2014 ze dne 12. 12. 2014, popřípadě správní akty 
na ně navazující. 

V Praze dne 16. 1 O. 2017 

tf dělení akreditace je platné do 16. 10. 2022 
I 

Ing. Jiří Růžička, MBA, Ph.D. 
ředitel 

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s. 



Příloha je nedílnou,součástí 

osvědčení o akreditaci č.: ·613/2017 ze dne: 16. 10. 2017 

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2005: 

AXlA CZ s.r.o. 
Útvar měření emisí 

Lanškroun, Dolní Třešňovec 30/IV, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 563 Ol 

Laboratoř plní požadavky na periodická měření emisí dle ČSN P CENITS 15675:2009 u zkoušek 
a odběrů vzorků. 

Laboratoř je způsobilá aktuálizovat normy identifikující zkušební postupy. 

Zkoušky: 

Pořadové Přesný název 
číslo I) zkušebního postupu/metody 

1 * t. Stanovení rychlosti 
proudění a objemového 
toku 

2* t. Stanovení vlhkosti 
kondenzační metodou 

3 * t. Stanovení hmotnostní 
koncentrace plynných 
znečišťujících látek 
automatizovanými 
analyzátory NDIR (S02, 
NOx, CO) 

Identifikace 
zkušebního postupu/metody 

SOP Ol část A 
(ČSN ISO 1 0780) 

SOP Ol část B 
(ČSN EN 14790) 

SOP 02 
(ČSN ISO 7935, 
ČSN ISO 10849, 
ČSN EN 15058) 

4* r: Stanovení koncentrace 02 SOP 03 
paramagnetickou metodou (ČSN EN 14789) 

5 * t. Stanovení úhrnné 
hmotnostní koncentrace 
organických látek 
vyjádřených jako celkový 
organický uhlík (TOC) 
automatizovanými 
analyzátory 
s plamenoionizační detekcí 
Stanovení hmotnostní 
koncentrace tuhých 
znečišťujících látek 
manuální gravimetrickou 
metodou 
Stanovení hmotnostní 
koncentrace kovů 
výpočtem z naměřených 
hodnot (As, Cd, Co, Cr, 
Cr6

+, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, 
Se, Sn, Te, Tl, V, Zn)# 

SOP 04 
(ČSN EN 12619) 

SOP 05 část B 
(ČSN EN 13284-1) 

SOP 06 část B 
(ČSN EN 14385, 
ČSN EN 13284-1 
US EPA 29 

;!~~~61) 

Předmět zkoušky 

Emise 

I Emise 

Emise 

I 
Emise 

I Emise 

Emise 

, 

Emise 



Příloha je nedílnou součástí 

osvědčení o akreditaci Č.! 613/2017 ze dne: 16. 10. 2017 

Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISOIIEC 17025:2005: 

AXlA CZ s.r.o. 
Útvar měření emisí 

Lanškroun, Dolní Třešňovec 30/IV, okres Ústí nad Orlicí, PSČ 563 Ol 

Pořadové Přesný název Identifikace 
Předmět zkoušky 

číslo 
1) 

zkušebního postupu/metody zkušebního postupu/metody 

8 E Stanovení hmotnostní SOP 07 část B 
koncentrace plynů a par (ČSN EN 1911, 
výpočtem z naměřených ČSN 834751 , Emise 
hodnot (H+, CN-, HCl, ČSN 834752, 
Cr, HF, F-, NH3) # ČSN 834728) 

I) v případě, že laboratoř je schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou tyto zkoušky u pořadového 
čísla označeny hvězdičkou 

#u názvu zkušebního postupu značí, že je prováděn subdodavatelsky 

Vzorkování: 

Pořadové 

číslo 

1 E 

2 E 

'") E 
.) 

SOP 
NDIR 
TOC 
Emise 

USEPA 

Přesný název Identifikace 
postupu odběru vzorku postupu odběru vzorku 

Odběr vzorků tuhých 
znečišťujících látek SOP 05 část A 
s manuálním řízením (ČSN EN 13284-1) 
izokinetiky 
Odběr vzorků těžkých 

SOP 06 část A 
kovů- izokinetickým 

(ČSN EN 14385, 
odběrem a absorpcí do 

ČSN EN 13284-1, 
kapaliny (As, Cd, Co, Cr, 
Cr6+, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, 

US EPA 29 
US EPA 0061) 

Se, Sn, Te, Tl, V, Zn) 

Odběr vzorků plynů a par SOP 07 část A 
absorpcí do kapaliny (H+, (ČSN EN 1911, 
CN-, HCl, cr, HF, F-, ČSN 834751, 

NH3) ČSN 834752, 
ČSN 834728) 

standardní operační postup Útvaru měření emisí 
nedisperzní infračervená spektrometrie 

Předmět odběru 

Emise 

Emise 

Emise 

celkový organický uhlík 1 

odpadní plyn s obsahem znečišťujících látek, který je odváděn řízeným způsobem 
nebo uniká do venkovní atmosféry ze zdrojů znečišťování ovzduší 
United States Environmental Protection Agency 

' -'~ ·-· 

.o 
.b .e:, 
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Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, 100 10 Praha 10, (+420) 26712-1111, www.mzp.cz, info@mzp.cz 
 

 

 
 

 
 
 

Č. j.: Vyřizuje Praha dne 
422/ENV/15 Ing. Bodzáš 21. 1. 2015 

 
 

ROZHODNUTÍ 
 

Ministerstvo životního prostředí (dále jen „ministerstvo“), orgán státní správy příslušný podle 
ustanovení § 32 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, v platném znění (dále jen 
„zákon o ochraně ovzduší“), k vydávání rozhodnutí o autorizaci podle § 32 odst. 1 písm. a) 
zákona o ochraně ovzduší, rozhodlo takto: 

 

I. 
společnosti AXIA CZ s.r.o., 

 

se sídlem Dolní Třešňovec 30/IV, 563 01 Lanškroun 

IČ 259 56 728, 

s e  v y d á v á 
 
 

AUTORIZACE K JENORÁZOVÉMU MĚŘENÍ EMISÍ 
 

podle § 32 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ovzduší. 
 

Poř. číslo Znečišťující látka Metoda stanovení 

1. tuhé znečišťující látky gravimetrie 
2. oxid siřičitý spektrometrie 
3. oxid uhelnatý spektrometrie a elektrochemický článek 
4. oxidy dusíku spektrometrie a elektrochemický článek 
5. organické látky vyjádřené jako 

celkový organický uhlík (TOC) 
plamenoionizační detekce 

6. kovy (Al, As, Be, Cd, Co, Cr, Cr6+, 
Cu, Hg, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te, 
Tl, V, Zn) 

metoda AAS a hmotnostní spektrometrie *) 

7. těkavé kyanidy spektrofotometrie *) 
8. těkavé anorganické sloučeniny 

chloru vyjádřené jako HCl 
iontová chromatografie 
a spektrofotometrie *) 

9. těkavé anorganické sloučeniny 
fluoru vyjádřené jako HF 

potenciometrická detekce *) 

10. silné minerální kyseliny kromě HCl 
vyjádřené jako H+

 

iontová chromatografie 
a spektrofotometrie *) 

http://www.mzp.cz/
http://www.mzp.cz/
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11. amoniak spektrofotometrie *) 
*)  Stanovení koncentrací znečišťujících látek v odebraných vzorcích je zajištěno 
ve spolupracujících akreditovaných laboratořích 

 

 
 

Autorizovaná osoba je povinna provádět autorizované měření emisí podle příručky jakosti pro 
měření emisí doložené k žádosti. 

 

 

II. Nabytím právní moci tohoto rozhodnutí se ruší rozhodnutí ministerstva o autorizaci 
k měření emisí vydané pod č. j. 3323/820/07/Hl dne 1. 11. 2007, následně prodloužené 
rozhodnutími č. j. 2793/820/08Hl ze dne 29. 10. 2008, č. j. 1562/820/09/Hl ze dne 15. 6. 2009 
a č. j. 4041/820/09/Hl ze dne 21. 12. 2009. 

 

 

Odůvodnění 
 

 

Dne 6. ledna 2015  byla  ministerstvu  doručena  žádost  společnosti  AXIA  CZ  s.r.o., 
IČ 25956728,  o  změnu  platné  autorizace  vydané  rozhodnutím  č.  j.  3323/820/07/Hl  dne 
1. 11. 2007, jehož platnost byla prodloužena  rozhodnutími  č.  j.  2793/820/08Hl  ze  dne 
29. 10. 2008,  č.  j.  1562/820/09/Hl  ze  dne  15.  6.  2009  a  č.  j.  4041/820/09/Hl  ze  dne 
21. 12. 2009. Téhož  dne  bylo  zahájeno  správní  řízení  v uvedené  věci.  Žadatel  požádal 
o rozšíření zástupců pro výkon autorizované činnosti a doplnění metod měření. Zástupci jsou 
uvedeni v příručce jakosti, která byla předložena jako součást žádosti. Výkonem autorizované 
činnosti zůstává i nadále pověřen Ing. Jan Svotoň, dále je pak nově činnost oprávněn 
vykonávat Petr Marek. Znalosti obou osob byly ověřeny před autorizační komisí tak, jak 
vyžaduje zákon o ochraně ovzduší. Jelikož žadatel doložil všechny požadované podklady 
a prokázal znalosti potřebné k výkonu činnosti měření emisí v rozsahu uvedeném výše, čímž 
vyhověl požadavkům zákona o ochraně ovzduší, bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve 
výroku tohoto rozhodnutí. 
Současně se z výše uvedených důvodů ruší předchozí autorizace k téže činnosti vydaná pod 
č. j. 3323/820/07/Hl dne 1. 11. 2007, následně prodloužená rozhodnutími č. j. 2793/820/08Hl 
ze dne 29. 10. 2008, č. j. 1562/820/09/Hl ze dne 15. 6. 2009 a č. j. 4041/820/09/Hl ze dne 
21. 12. 2009. Nová autorizace nahrazuje původní v plném rozsahu. 
Pokud by došlo k jakékoliv změně v obsahu příručky jakosti, včetně osob, které budou 
autorizovanou činnost vykonávat, je žadatel povinen tuto skutečnost ministerstvu podle § 34 
odst. 4 zákona o ochraně ovzduší oznámit. 
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Poučení o opravném prostředku 
 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, 
v platném znění, podat rozklad do 15 dnů ode dne jeho doručení, podáním u Ministerstva 
životního prostředí, Vršovická 65, 100 10, Praha 10. O rozkladu rozhoduje ministr životního 
prostředí. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ing. Jan Kužel 
ředitel odboru ochrany ovzduší 

 

Otisk kulatého razítka MŽP 
červené barvy č. 14 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na  vědomí  ( po nabyt í  pr ávní  moci ) :  ČIŽP, ředitelství, odbor ochrany ovzduší 
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