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SignatáŤEA MLA
českf institut pro akreditaci, o.p.s.
olšanská s4l3,13000 Praha 3
vydává
pŤedpisti
v souladus $ l6 zékonaě.22l|997Sb.,o technicklchpožadavcích
na vfrobky, ve zněnípozdějších

OSVEDCENI O AKREDITACI
č,.24412020
NATURCHEM, s.r.o.
se sídlemLedečská3015,580 01 HavlíčkrivBrod, lč zlsonslg
pro zkušebnílaboratoŤč.1599
Utvar ME a PP
Rozsah udělenéakreditace:
Fyzikálně . chemické analrÝ,y a vzorkování v oblasti ovzduší, měŤeníemisí, mikroklimatickych
podmínek,hluku, uměléhoosvětlenía vibrací vymezenépŤílohoutohoto osvědčení.
Toto osvědčeníje dokladem o udělení akreditace na ziíkladě posouzení splnění akreditačníchpoŽadavk podle

ČsNEN ISo/IECl7025:2018
Subjekt posuzování shodyje pŤi své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčenív rozsahu udělené akreditace po dobu
její platnosti' pokud nebude akreditace pozastavena" a je povinen plnit stanovené akreditační požadavky v souladu
s pŤíslušnfmipŤedpisyvztďrujícími se k činnosti akreditovanéhosubjektu posuzování shody.
Toto osvědčenío akreditaci nahrazuje v plnémrozsahu osvědčeníč.:58l/20l8 ze dne 2, ||,20l8, popÍípaděsprávní akty na
ně navazující.

je platnédo 2. ||.2023
Uděleníakreditace

Y Pruzedne 15. 4.2020

6b*
Ing.JiŤíRriŽiěka,MBA, Ph.D.
Ťeditel
Českého
institutupro akreditaci,o.p.S.

součástí
Pňílohaje nedí|nou
244|2020ze dne: 15.4. 2020
o akreditacič,.z
osvědčení
Akreditovanf subjekt podle ČsN EN Iso IIBC 17025z2018:
NATURCHEM, s.r.o.
Útuar ME a PP
Budějovice
Rudolfovská||g/57,37Ou České

Zkoušlqy:
Poňadové
l
čís|o

I

2

3-4
5*

PŤesnf název
zkušebníhopostupďmetody

Identifikace
2
zkušebního postupďmetody

soP 00r.17_cHo
Stanoveníkoncentrace
organichich látek +)
(ČsNP CENT/TS 13649,
záchytem na pevny sorbent ČsN EN 689,
vypoětem z naměŤenych
vlády č,,36|12007)
NaŤízení
hodnot 3)

PÍedmětzkoušky

Pracovní a vnitŤní
ovzduší

Pracovní a vnitŤní
soP 002.07_cHo
Stanoveníhmotnostní
koncentracevdechovatelné (NaŤízení
Sb., ovzduší
vlády é.36|12007
a respirabilnífrakce
CSN EN 48I,
polétavéhoprachu
ČsN EN 689)
Neobsazeno

soP 00s.17_cHo
Krátkodobé měŤení
chemickych látek detekění (Firemnímateriál Gastec,
trubicí5)
ČsNEN Iso |762|)

PracovníprostŤedí

6*

Pracovní prostŤedí
MěŤenímikroklimatickych soP 0l 5.l7_FF
podmínek(teplota,tlak,
(ČsNEN ISo 7726,Metodicky
vlhkost,rychlostproudění návodtuz Čn 2o|3,ě. 8)
vzduchu)

7*

MěŤenívibrací
pŤenášenych
na ruce a
celkovych vibrací

g*

MěŤeníuměléhoosvětlení soP 018.14_FF

soP 0t4.17_FF
(ČsNEN Iso 5349-|,
ČsNEN Iso 5349-2,
ČsNISo 263l.l,
ČsNIso 263|-2,
ČsNEN l4253+Al)
(ČsNEN 12464-l,
ČsN EN |2464-2,
Č s N3 6 0 0 l - l ,
ČsN3600ll.3,
ČsN 3600ll-4)

9-l0

l1-

Pracovní prostŤedí

VnitŤnía venkovní
prostŤedí

Neobsazeno
MěŤeníhluku v pracovním soP 006.07_FF
prostŤedí
(ČsNEN ISo 96|2,

VěstníktrnzČnčástka4l2O|3)
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Pracovní prostŤedí

je nedílnousoučástí
PŤíloha
ze dne: 15.4. 2020
o akreditacič.z24412020
osvědčení
Akreditovanj'subjekt podle čsN EN Iso IIEC 17025z2018:
NATURCHEM, s.r.o.
Útuar ME a PP
Budějovice
Rudolfovskál|gl57, 37Ou České
PoŤadové
l
čis|o

l2*

Pňesnf název
postupÚmetody
zkušebnÍho

IdentiÍikace
zkušebnihopostupÚmetody2

PŤedmětzkoušky

soP 007.07_FF
(ČsNISo l gg6-t,
ČsNISo l 996-2,
Věstníkuz Čně. nlz}t7)

Mimopracovní
prostŤedí

soP 008.17_ME
(ČsNIsol0780)

Emise

soP 008.17_ME
(ČsNEN 14790)

Emise

soP 009.17_ME
koncentr ace zneěištuj ících (ČsNISo 7935,
látek - oxid siŤiěit;f(Soz), ČsNEN l5058)

Emise

soP 009.r7_ME
(ČsNISo l0849,

Emise

MěŤeníhluku
v mimopracovním
prostŤedí

1,3- 20 Neobsazeno

21. Stanovenírychlosti

prouděnía objemového
toku
22* Stanovení
vlhkosti plynu
(metodakondenzaěni,
kapacitníěidlo)
23* Stanoveníhmotnostní

oxid uhelnaty (CO)
automatizovanym
ana|yzátorem (nedi spersní
infračervená
spektrometrie)

24* Stanoveníhmotnostní
koncentraceplynn;fch
zneěišťujících
látek _
oxidy dusíku (No-)
automatizovanym
analyzátorem
(chemiluminiscenění
metoda)

ČsN EN 14792)

25* Stanoveníhmotnostní

soP 009.17_ME
(ČsNEN 14789)

Emise

26.

soP 0r0.17_ME

Emise

koncentracekyslíku (oz)
automatizovanym
ana|yzáfiorem
(paramagnetickámetoda)
Stanoveníhmotnostní
koncentraceorganick;fch
látek vyj ádŤen;ichjako
celkovy organick;f uhlík
(TOC) automatizovanym
ana|yzátoremGrD)

(ČsNEN l26|9)
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je nedílnousoučástí
PŤíloha
24412020
ze dne: 15.4. 2020
osvědčení
o akreditacič,.z
Akreditovan subjekt pod|eČsx EN Iso/IEC |7025z2018:
NATURCIIEM, s.r.o.
Útua' ME a PP
Rudolfovská||gl57,37o0l České
Budějovice
Poňadové
1
čís|o

PŤesnf název
zkušebníhopostupďmetody

IdentiÍikace
postupďmetody2
zkušebního

Pňedmět zkoušky

soP 016.17_ME
koncentracea
(ČsNEN 132||,
hmotnostníhotoku tuh;fch ČsNEN 14385,
znečišťujících
látek
ČsNEN l3284-|)

Emise

soP 016.17_ME
(ČsNEN l32|t,
ČsNEN 14385,
ČsNEN l32s4-|)

Emise

soP 0t7.r3_ME

Emise

27* Stanoveníhmotnostní

gravimetricky

28.

hmotnostní
Stanovení
koncentracetěžkychkovu
(As, Be, Cd, Cr, Co, Cu,
Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Sn, Te,
Tl, V, Zn, Al, Fe, Si, Hg)
vypoětemz naměŤenych
hodnot 3)

29* Stanovenítěkavych

3o*

l

organickych slouěenin
chlÓru vypoětem
z naméÍenychhodnot 3)

( Č s NE N l 9 1 l )

Stanoveníhmotnostní
koncentracetěkavych
organickych látek (Voc)
v1ipočtemz naměŤenych
hodnot 3l

soP 013.17_ME
(ČsNP CEN/Tst3649)

Emise

v pŤípaďě,že
laboratoije schopnaprovádětzkouškymimo svéstáléprostory,jsou t5rtozkouškyu poŤadového
číslaoznačenyhvězdičkou
2 u datovan;fchdokumentriidentifikujícíchzkušebnípostupy pouŽívajípouze qrto konkrétníposfupy,
se
u nedatovan;fch
dokumentťr
identifikujících
postupyse používánejnovější
zkušební
postupu
vydríníuvedeného
(včetněvšechzměn)
3) u názvu zkušebníhopostupu znamená, Že
anabyzaodebranéhovzorku je prováděna externímdodavatelem
v akreditované
laboratofi
4, benzer1 xylen (isomery), styren, etylbenzer\
toluen, etylacetát,ďchlormetarr' chloroform, tricltloretylen,
tetrachloretylen,metanol,etanol,isopropanol,acetoq ďethyléther,cyklohexag benziny, n.hexan,n-heptar1
formaldehyd
o oxid uhelnaqf,oxid uhličitÍ,oxidy dusíku,oxid siiičiqf,sirovodík,ozÓn, chlorovodík,cNÓr, propan.butan,
l-butanol,acetďdehyd,aceton,aceton,akrolein,amoniak,aniline,benzen,benziq butylacetat,cyklohexanolo
cyklohexanoq etylacetrít, fluorovodík, formaldehyd, isobutylacetát, isopropanol, isopropylacetát,
izobutylalkohol,kyselina sírová,methylethylketon,
nitrogendioxide,propylacetát,styren,sulfar1toluer;rylen
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Pňílohaje nedílnousoučástí
o akreditacič.z244/2020ze dne: 15.4. 2020
osvědčení
Akreditovanf'subjekt podtečsN EN Iso IIEC 17025z2018:
NATURCHEM, s.r.o.
Útua. ME a PP
Budějovice
Rudolfovská||gl57,37ool České
Vzorkování:
Poňadové
čísIo

I

2

^|

J

4

5

l

PŤesnf ninev
postupu odběru r"zorku

odběr prachu,aerosolua
vláken záchytemna filtr
odběr vzorku tuhych
zneěišťujících
látek_
izokinetickfodběr
s manuálnímÍizenim
izokinetiky
odběr organickychlátek
záchytemna pevny sorbenta)

IdentiÍikace
postupuodběru rzorku r

PŤedmětodběru

soP 012.07
_cHo

Pracovní a vnitŤní
ovzduší

soP 0rr.07_ME

Emise

(ČsNEN 482,
ČsN EN 689)

(ČsNEN l3284-|)

Emise, pracovní
soP 013.17_ME
prostŤedí
(ČsNP CEN/TS13649,
ČsNEN 689,
NaŤízení
vládyč,,36|12007
sb.)
Emise
odběr vzork pro stanovení soP 016.1r_ME
(As,
Be, Cd,
těžlqfchkovu
(ČsNEN l32t|,
Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, ČsNEN 14385,
Se, Sn,Te, Tl, Y, Zn, Al, Fe,
ČsNEN l3284-t)

Si, Hg) izokinetick;fodběr
s manuálnímÍizením
izokinetikya absorpcedo
kapaliny
odběr vzork pro stanovení soP 0r7.r3_ME
těkaqich organickych
(ČsNEN l9l l)
slouěeninchlÓru s absorpcí
do kapaliny

Emise

postupy,
postupyodběruvzorkuse používají
pouzet5rtokonkrétní
u datovanfchdokumentriidentiťrkujících
postupyodběruvzorkusepouŽívánejnovější
identifikujících
vydáníuvedeného
u nedatovaqfch
dokumentri
postupu(včetně
všechzměn)

Vysvětlivky a zkratky:
SoP
ToC
Voc
FID
Emise

posfup_ internídokumentacelaboratoŤe
standardní
operační
celkovyorganick;/dusík
těkavéorganickélátky
plamenoionizační
detektor
zp sobemnebouniká
látek,kteryje odváděnŤízen;fm
odpadníplyn s obsďremznečištujících
ovzduší.
do venkovníatmosféryze zdroji znečištění
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