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olšanská 54/3' 130 00 Praha 3
rydává
v souladu s $ 16 zákona č.22/1997 Sb.' o technickýchpoŽadavcích na ýrobky, ve znění pozdějšíchpředpisů
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OSVEDCE,IU O AKREDITACI
č. 680/2018

se sídlem

Aqualia infraestructuras inženýring, s.r.o.
Slavníkovců57Il2I,709 00 ostrava, Mariánské hory,Ič 64608042
pro zkušebnílaboratoř č,. 1259

Centrální laboratoř

Rozsah udělené akreditace:

Chemické, mikrobiologické a biologické rozbory pitných, teplých, podzemních, povrchových vod
ke koupání, chemické rozbory odpadních vod a kalů a vzorkování vod výmezené pflotrou

a vod

tohoto osvědčení.

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

ČsN pN ISo/IEC

I7O25:2OO5

pubjelt posLrzování shody je při své činnosti oprávněn odkazovat se na toto osvědčení v rozsahu udělené akreditace po dobu
pozastavena, a je povinen plnit stanovené akreditační poŽadavky viouladu
s přísluŠnýmipředpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektuposuzovaní shody.

její platnosti, pokud nebude akreditace

Toto osvědčenío akeditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčeníě':26812018 ze dne24' 5' 201s, popřípadě správní akty na

ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 24. 5. zo23

V Praze dne 17. 12.2018

g2J:3.*
Ing. Jiří Růžička,
MBA, Ph.D.

ředitel

Českéhoinstitutu pro akreditaci, o.p.s.

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.: 680/2018 ze dne: 17. 12.2018
Akreditovaný subjekt podle ČsNEN ISo/IEC 17025:2005
Aqualia infraestructuras inženýring' s.r.o.
Centrální laboratoř

Slavníkovci 57 I l21, 7 09 00 ostrava, Mariánské Hory
Laboratoř je způsobild aktualizovat normy identifikující zkušebnípostupy.

Zkoušky:
Přesný název
zkušebního postupu/metody

Pořadové
1l
ctslo

Identifikace
zkušebního postupu/metody

1x

Stanovení teploty

M-CH 01
(ČsN 75 7342)

2

Stanovení barvy
fotometricky

M-CH 02
(Čsx EN ISo 78s7)

a
J

Stanovení zákalu
nefelometricky

M-CH 03
(ČsN EN ISo 7027)

Stanovení elektrické

M-CH

4

1ČsN EN 27888)

5

Stanovení pH
potenciometricky

M-CH 05 a
(Čsx ISo 10523)

6

Stanovení pH
potenciometricky

M-CH

7

Stanovení KNK+.s
KNKs,r titračně a výpočet
M-CH 06
forem COz, Langelierova
(Čsx EN ISo 9963_I)
indexu z naměřených
hodnot

8

Stanovení ZNKs.: a
ZNK+,stitračně

Pitná, povrchová'
podzemní, teplá' odpadní
voda, voda ke koupání'
tekutý kal

05 b

1ČsN EN 12176: 1999)

a

9

Pitná, povrchová,
podzemní, teplá, odpadní
voda a voda ke koupání,
tekutý kal
Pitná' povrchová,
podzemní, teplá, odpadní
voda a voda ke koupání
Pitná, povrchová,
podzemní, teplá voda a
voda ke koupání
Pitná, povrchová'
podzemní, teplá, odpadní
voda

04

konduktivity

M-CH

Předmět zkoušky

Kal
Pitná' povrchová,
podzemní, teplá, odpadní
voda
Pitná, povrchová,
podzemní' teplá, odpadní
voda
Pitná, povrchová,
podzemní voda

07

1ČsN 75 7312)

Stanovení absorbance při M-CH 08
254 nm

1ČsN ]5 7360)

10

Stanovení CHSKv"
titračně

M-CH 09
(Čsx EN ISo 8467)

Pitná' povrchová,
podzemní, teplá voda a
voda ke koupání

11

Stanovení rozpuštěného
kyslíku elektrochemicky

M-CH 1O-II
(ČsN EN ISo 5814)

Pitná, povrchová,
podzemní, odpadní voda a
voda ke koupání

t2

Stanovení celkové tvrdosď ,}ilÍqIď,.Í,'i\
komplexom etri ckou titráei: (Č$i\{ rs&obsgl

,

s*#i;;;''rueíi;Á",fu
,,. .,r,
', I

;j

Pitná' povrchová,
podzemní, teplá voda
8 stran

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.: 680/2018 ze dne: 17. 12.20t8
Akreditovaný subjekt podle Čsx nx ISO/IEC 17025:2005:
Aqualia infraestructuras inženýring' s.r.o.
Slavníkovc
Pořadové

či"tn 1)

13

r4*

i

57

1

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody

Stanovení vápníku
komplexom etri ckou titr aci M-CH 12 a
a výpočet hořčíku
1ČsN ISo 6058)
z naměÍených hodnot
Stanovení volného a
celkového chlóru
spektrofotometricky setem
M-CH 14
HACH avázaného chlóru
(návod firmy HACH)
ýpoětem z naměřených
hodnot
Stanovení chlordioxidu

15

16*

I7
1B

Centrální laboratoř
l21, ] 09 00 ostrava' Mariánské Hory

M-CH

spektrofotometricky setem

HACH

Stanovení pachu a chuti

orientačnísenzorická

15

(návod firmy

M.CH

-

ana|ý za

Stanovení chloridů
argentometrickou titrací

HACH)

59

Předmět zkoušky

Pitná, povrchová,
podzemní, teplá, odpadní
voda, tekutý kal

Pitná, povrchová, podzemní,
teplá voda a voda ke koupání

Pitná, powchová, podzemní,
teplá voda

(T]'W 751340,

Pitná, povrchová, podzemní,
teplá voda

M-CH

Pitná, powchová, podzemní,
odpadní voda, voda ke

ČsN BN tozz)
17

1ČsN Iso ozoz;

koupání

Neobsazeno
Stanovení dusiěnanů

I9

salicylanem
spektrofotometricky a

M-CH

19

(ČSN ISo 7890-3)

ýpočet
N-No: z naměřených

Pitná, povrchová, podzemní,
odpadní voda, teplá voda,
voda ke koupání a tekutý kal

hodnot
Stanovení dusitanů

spektrofotometricky a
20

21

22
23

M-CH 20
1ČsN rN 26777)

qýpočet
N-Noz z naměřených
hodnot
Stanovení amonných iontů

spektrofotometricky a
výpočet
N-NH+ a celkového
anorganického dusíku
znaměÍených hodnot
Stanovení celkového dusíku
spektrofotometricky

M.CH

(ČSN ISo 7150-1)

M-CH 48

(Čsx px ISo

M-CH 23

Stanovení celkového fosforu

' _'i:ť

:i

,Í,
,.;1t

o'.

,., .

."

' ,-.:.,

,.

1l

kal

Pitná, povrchová, podzemní,
teplá, odpadní voda a voda
ke koupání, tekutý kal

Pitná' povrchová' podzemní,
11905-1

'qffisqoszs;

spektrofotometricky
.

21

Pitná, powchová, podzemní,
teplá, odpadní voda, tekutý

odpadní voda, tekutý kal
Pitná, povrchová, podzemní,
teplá, odpadní voda a voda
ke koupání, tekutý kal

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.: 680/2018 ze dne: 17. 12.2018
Akreditovaný subjekt podle

čsx nx Iso/IEC

17025z2005:

Aqualia infraestructuras inženýring' s.r.o.
Centrální laboratoř

Slavníkovci 57 1 12Í, 7 09 00 ostrava, Mariánské Hory
Pořadové

čisto 1)

Přesný název
zkušebního postupu/metody

24

Stanovení síranůtitračně

25

Stanovení fluoridů
spektrofotometrickv

26

z7

28
29
30

31

32

JJ

34

Stanovení huminoých látek

spektrofotometricky

voda

M-CH26

Pitná, povrchová a podzemní

(ČSN 75 7536)

voda

Stanovení celkových
M-CH29
kyanidů spektrofotometrickv rČsN 75 7415)
M-CH 30 a
Stanovení Fe, Mn, Zn
plamenovou atomovou
1ČsN 75 7385,
absorpční spektrometrií

ČsN tso

Stanovení Al
spektrofotometricky

M-CH 31
(ČsN ISo

Stanovení Na plamenovou
atomovou absorpční
spektrometrií
Stanovení Cu' Ni, Pb
plamenovou atomovou
absomčníspektrometrií
Stanovení Cr plamenovou
atomovou absorpční

M-CH

uhlovodíků Cro -

C+o

pl1movou chromatografi í

(GC/FID)

3B

(**)

M-CH 28
(ČsN EN 903)

spektrometrií
Stanovení Sumy

31

M-CH 25

Stanovení anionaktivních
tenzidů spektrofotometricky

atomovou absorpční

Stanovení Hg atomovou
absorpční spektrometrií

AMA

Stanovení

NEL

infračervenou spektroskooií

Předmět zkouškv

Pitná, powchová, podzemní,
odpadní voda
Pitná, povrchová, podzemní

(**)

spektrofotometricky

Stanovení Cd plamenovou

36

M-CH24

M-CH27
(ČSN ISo 6439)

Stanovení fenolů

spekÍrometrií
35

Identifikace
zkušebního postupu/metody

8288)

10566)

33

1ČsN ISo 9964-1)

Pitná, povrchová' podzemní,
odpadní voda a voda ke
koupání, tekutý kal
Pitná, povrchová, podzemní,
odpadní voda a voda ke
koupání. tekutÝ ka1
Pitná, powchová, podzemní,
odpadní voda, tekutý kal
Pitná, povrchová, podzemní,
teplá, odpadní voda a voda
ke koupání, tekutý kal
Pitná, powchová, podzemní,
odpadní voda a voda ke

koupání
Pitná, powchová, podzemní,
odpadní voda, tekutý kal

36 a
(ČSN ISo 8288)

Pitná, povrchová, podzemní,
odpadní voda a voda ke
koupání, tekutý kal

M-CH 37
(Čsx EN

Pitná, povrchová' podzemní,
odpadní voda, tekutý kal

M-CH

a

1233)

M-CH 39 a
lČsN EN lSo 596l)

Pitná, povrchová, podzemní,
odpadní voda, tekutý kal

M-CH 41
(ČSN EN ISo 9377-2)

Pitná, povrchová, podzemní'
odpadní voda

M-CH 42
(ČsN 75 7440)

Pitná, povrchová, podzemní,
odpadní voda a voda ke
koupání, kal a tekutý kal
Pitná, povrchová, podzemní,
odpadní voda, tekutý kal

M-CH 43

traiďfrm*Nicolet)
:*
!1:

{

i

i

j
n4

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.: 680/2018 ze dne: 17. 12.2018
Akreditovaný subjekt podle čsN nx ISO/IEC |7025:2005z
Aqualia infraestructuras inženýring' s.r.o.
Slavníkovc

číslo 1)

40

41,

42

5]

1

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Pořadové

39

tL

44

Centrální laboratoř
21, ] 09 00 ostrava, Mariánské Hory
Identifikace
zkušebního postupu/metody

Stanovení ToL plynovou
chromatografií (ECD, FID)

chromatografií (FLD) a

ýpočet sumy PAU
z naměřených hodnot
Stanovení oCP a
semivolatilních látek
plynovou chromatografi í
(MSD) a výpočet sumy oCP
z naměřenÝch hodnot
Stanovení PCB plynovou

chromatografií (MSD) a
výpočet sumy PCB

Stanovení PAU plynovou
chromatografií (MSD) a
výpočet sumy PAU
z naměřených hodnot
Stanovení celkového a
rozpuštěného organického
uhlíku (ToC, DoC)
ana7y zátor em s IČ detekc í

Pitná, powchová' podzemní,
teplá voda

M-CH 45 a
1Čsx zs zss+,
csN EN rso 17993)

Pitná, powchová, podzemní,
odpadní voda

M-CH 46
(ČsN px ISo 6468)

Pitná, povrchová, podzemní
voda

M-CH 47 a
1ČsN rN ISo 6468)

Pitná, povrchová, podzemní'
odpadní voda

M-CH 63
(ČsN zs zss+)

Pitná, powchová, podzemní
voda

M-CH

Pitná, povrchová, podzemní,
teplá, odpadní voda a voda

56

1ČsN nN t+s+;

Stanovení sušiny (veškeré
látky) a Ztráw žíháním
gravimetricky
Stanovení extrahovatelných
látek tČspektroskopií

M-CH 49
(ČSN ISo 6060)
M-CH 51
(ČsN pN l899-1
M-CH 52 a
1ČsN zs z:+o,
ČsN zs z:+z)
M-CH 53
(ČsN nx 12880,
CSN EN 12879:2001)
M-CH 54
(Čsx zs zsoo)

50

Stanovení nerozpuštěných
látek gravimetricky

M-CH 61 a
1ČsN nN szz;

51

Stanovení nerozpuštěných
látek eravimetrickv

45

46
47

48

49

Stanovení CHSKc' titračně
Stanovení BSKs

elektrochemicky
Stanovení rozpuštěných látek
a

RAS gravimetricky

l
..il''

Předmět zkoušky

(ČsN pN ISo 10301)

}'{-CH 44

ýpočet sumy ToL
z naměřenÝch hodnot
Stanovení PAU kapalrnovou
a

z naměřených hodnot

43

l

M"eltul.b
$BrfBŤfts,)zr

ke koupání

Pitná, povrchová, podzemní,
odpadní voda
Pitná, powchová, podzemní,
odpadní voda
Pitná, powchová, podzemní,
odpadní voda, tekutý kal

Kal
Pitná, povrchová, podzemní,
odpadní voda. tekutÝ kal
Pitná, povrchová, podzemní,
odpadní voda, tekutý kal a
voda ke koupání

Kal

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.:680/2018 ze dne: 17. 12.2018
Akreditovaný subjekt podle ČsN nx ISO/IEC 17025z2005z
Aqualia infraestructuras inženýring' s.r.o.
Centrální laboratoř

Slavníkovci 571l21, 709 00 ostrava, Mariánské Hory
Pořadové

číslo1)

52

53-60
61

62

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody

Stanovení kovů (A1, As, B,
Ca, Cd, Cr, Cu, Fe, K, Mg,
Mn, Nq Ni, Pb, Sb, Se,
M.CH 69
Zn) metodou emisní
1ČsN nN ISo 11B85,
spektrometrie s indukčně
návod firmy Spectro CS)
v ázanýnn plazmatem (IC P OES) a tvrdosti vody
výpočtem z naměřených
hodnot
Neobsazeno
Stanovení biosestonu

míkroskooickv
Stanovení abiosestonu

63

mikroskopickv
Stanovení ko liformních
bakterií membránovou
filtrací
Stanovení intestinálních

64

enterokoků membránovou

filtrací

Stanovení termotolerantních

65

66

M-Bi 01
(ČsN zs lztz)
M-Bi 02
1Čsx zs zzt:;

Pitná, povrchová, podzemní
voda a voda ke koupání
Pitná, powchová, podzemní
voda a voda ke koupání

M-MBi

(ČSN 75 7837)

Pitná, povrchová, podzemní
voda a voda ke koupání

M-MBi 07
1ČsN nN ISo 7899-2)

teplá voda a voda ke koupání

01

Pitná, povrchová, podzemní,

Stanovení Pseudomonus
s a membránovou

M-MBi 1O
(ČsN px ISo

16266)

Pitná, povrchová, podzemní,
teplá voda a voda ke koupání

M-MBi 11
(ČsN px ISo

6888-1)

Pitná, povrchová, podzemní'
teplá voda a voda ke koupání

1Čsx nx Iso

6222)

Pitná, povrchová, podzemní,
teplá voda a voda ke koupání

M-MBi 13
(Čsx EN Iso

6222)

Pitná, povrchová, podzemní,
teplá voda a voda ke koupání

OB

1ČsN zs zs:s;

aerugino

Stanovení sta|'lokoků
membránovou filtrací

M-MBi

media

při22"C
pn 36

OC

Stanovení Escherichia coli

69

koupání

M-MBi

Stanovení kultivovatelných
mikroorganismů
lyočkováním do živného
6B

Pitná, powchová, podzemní,
odpadní voda a voda ke

koliformních bakterií a
Escherichia coli
membránovou filtrací

filtrací
67

Předmět zkoušky

a

koliformních bakterií

membránovou filtrací

M-MBi 14
tČS) E'tl:o s308-l)
,.)'

'.
1 :,

12

,1.1+

..
-t'

ii

.i
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Pitná, povrchová, podzemní,
teplá voda a voda ke koupání

Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.: 680/2018 ze dne: 17. 12.2018
Akreditovaný subjekt podle čsN BN ISO/IEC 17025z2005z
Aqualia infraestructuras inženýring' s.r.o.

Pořadové
ctslo

1r

t0

Centrální laboratoř

i

Slavníkovc

57

I

l2I, 7 09 00 ostrava, Mariánské Hory

Přesný název
zkušebního postupu/metody

Identifikace
zkušebního postupu/metody

Stanovení Clostridium

peýingens

Stanovení Escherichia coli a

7I

1)

M-MBi

15

Pitná' povrchová, podzemní,
teplá voda

M.MBi

16

Pitná, povrchová' podzemní,
tep1á voda a voda ke koupání

(lyhl. MZd č.25212004 sb.)

membránovou filtrací

koliformních bakterií

1ČsN nN ISo 9308-2)

metodou Colilert - lB

Předmět zkoušky

v případě , že Iaboratořje schopna provádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou ty.to zkoušky u pořadového
číslaoznačeny hvězdičkou

Vzorkování:
Pořadové
číslo
1

2

Přesný název
postupu odběru vzorku

Identifikace
postupu odběru vzorku

M-V 01
(ýsN nN ISo 5667_1'
CSN EN ISO 5667-3,
ČsN tso 5667-5,
CSN EN ISO 5667-14,
ČsN rso 5661-21
ČsN BN ISo 19458)
odběr vzorků odpadních vod M-V 02
(manuální odběr a odběr
(9SN nN ISO s667-1,
automaticlým vzorkovačem) CSN EN ISO 5667-3,
ČsN tso 5667-IO,
ČsN tso 5667-13,
ČsN Bx ISo 5667-14,
ČsN zs z:ts;
odběr vzorků pitných vod

Předmět odběru

Pitná

a teplá voda

odpadní voda, tekutý kal

Zdroje metod (**):
Poř. číslozkoušky
24
25

M'Horáková' P.Lischke, A.Grúnwald - Chemické aýz1káIni metody analýzy
vod, SNTL, 1986, str. 240
M.Horáková, P.Lischke, A.Grúnwald _ Chemické aýzikální metody analýzy
vod, SNTL, 1986, str. 202
-ď*"sq
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.: 680/2018 ze dne: 17. 12.2018
Akreditovaný subjekt podle ČsNEN Iso/IEC 17025z2005:
Aqualia infraestructuras inženýring' s.r.o.

Centrální laboratoř
Slavníkovcn 57Il21, 709 00 ostrava, Mariánské Hory
Rozsah parametrů:
Pořadové číslozkoušL7

7
39

formy

Co2: Coz volný, vázaný, celkový, rovnovážný a agresivní, hydrogenuhličitany,

uhličitany

těkavé organické látky:
trans-1,2-dichlorethen, l, l -dichlorethan, cis-1,2-dichlorethen, benzen,
1,2- dichlorpropan, toluen, chlorbenzen, ethylbenzetr, ffi,p - xylen, styren,
1,1-dichlorethen, dichlormethan, chloroform, 1,1,1-trichlorethan, tetrachlormethan,
1,2-dichlorethan, trichlorethen, bromdichlormethan, tetrachlorethen,
dibromchlormethan, bromoform, 1,4-dichlorbenzen,

1,2-dichlorbenzer

40

polyaromatické uhlovodíky

:

fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3c,d)pyren, benzo(g,h,i)perylen

4r

organochlorované pesticidy a semivolatilní látky:
hexachlorbenzen (HCB), heptachlor, p,plDDT, p,plDDD, p,p:DDE, methoxychlor,
aldrin, o,p:DDT, dieldrin, u-endo sulfan, B -endo sulfan, endrin,

u-hexachlorcyklohexan (o-HCH), B- hexachlorcyklohexan, lindan (y-HCH),
heptachlor-epoxid , pentachlorb enzen, pentachlornitrobenzen (quintozen),
1,2,4, 5 -tetr achl orbenzen, 1,2,

42

4

-tr

ichlorb enzen

polychlorované bifenyly:
kongener 28, kongener 52, kongener 101, kongener

kongener 180

43

polyaromatické uhlovodíky

1

18, kongener 138, kongener 153,

:

fluoranthen, benzo(b)fluoranthen, benzo(k)fluoranthen, benzo(a)pyren, indeno(1,2,3c,d)pyren, benzo(g,h,i)peýen, naftalen, fluoren, fenanthren, anthracen' pyren,
benzo(a)anthracen, chrysen, dibenzo(a,h)anthracen, acenafthen, acenafhylen

Vysvětlivky:

M-CH
M-MBi
M.Bi
M-V
TNV
MZd

chemická
mikrobiologická
biologická
vzorkování
technická norÍna vodního hospodařství
Ministerstvo zdravotnictví
ultrafialová
nepolární e

IČ

infračervená

UV
NEL
AMA

metoda
metoda
metoda
metoda

analyzátor

rfúi

\r ;:t'".,
\. I
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčenío akreditaci č.: 680/2018 ze dne: 17. 12.2018
Akreditovaný subjekt podle Čsn nN ISO/IEC 17025z2005:
Aqualia infraestructuras inženýring' s.r.o.

Centrální laboratoř
Slavníkovců 57 I l2I, 7 09 00 ostrava' Mariánské Hory

CHSKc'
CHSKr'.ro

BSKs

KNK
ZNK
TOL
PAU

OCP
PCB
FID
ECD

FLD
MSD

chemická spotřeba kyslíku chromanem
chemická spotřeba kyslíku manganistanem
biochemická spotřeba kyslíku
kyselinová neutralizačn i kapacita (alkalita)
zásadov á neutralizačn í kap acita (acidita)
těkavé organické látky

polyaromatické uhlovodíky
organochlorované pesticidy
polychlorované bifenyly
p lamenoqý ionizačnídetektor
detektor elektronového zách5,tu
fluorescenčnídetektor

Ka1

hmotnostní detektor
kal s obsahem sušiny nad

Tekutý ka1

kal s obsahem sušiny do I5Yo

RAS
TOC
DOC

rozpuštěné anorganické soli

I5%o

celkový organický uhlík
rozpuštěný organic\ý uhlík
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