
NARODNI AKREDITACNI ORGAN

Signatá EA MLA
česk institut pro akreditacio o.p.s.

olšanská 5413,130 00 Praha 3

vydává
v souladu s $ 1 6 zakon a č ' 22lI997 Sb ', o techniclc- ch poŽadavcích na l".robkry, ve znění pozděj ších p edpisti

OSVEDCENI O AKREDITACI
č.400 l 2014

Foster Bohemia s. .o.

se sídlem Mezi Rolemi 54lt0, 158 00 Praha 5, Jinonice, Ič 28895576,

pro inspekční orgán č).4036
Inspekční orgán

Rozsah udělené akreditace:

lnspekční činnost orgánu typu A v oblasti q skyu azbestu a jinych nebezpečnych vláken a stanovení
ričinnosti sanace azbestu a jin;fch nebezpečnych vláken ve vnitním a vnějším prost edí vymezené
p ílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčeníje dokladem o udělení akreditace nazákladě posouzení splnění akreditačních poŽadavk podle

CSN EN ISO/IEC 17020:2012

Subjekt posuzování shodyje p i 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 p íslušnymi p edpisy vztahujicími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č': 388/2012 ze dne 25.06.20|2, pop ípadě správní akty na
ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 28.05.20t7

Y Praze dne 1 9 .06.2014 fu:,L
Ing. Ji í Rrižička, MBA

editel
Českého institutu pro akreditaci, o.p.S.



P íloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č,.z 400120\4 ze dne:19.6.2014

Akreditovany subjekt podle ČsN EN ISo !IF'C 17020z20|2:

Foster Bohemia s.r.o.
Inspekční orgán

Mezi Rolemi 54110, 158 00 Praha 5, Jinonice

Vvsvětlivkv a zkratkv:

IP _ Inspekční postup (vlastní inspekční postup ZpÍacovanz Io Foster Bohemia s.r.o.)

Po adové
číslo Obor inspekce Typ a rozsah inspekce Identifikace postupu

I Zjištění vyskytu a stanovení
azbestu a jinych nebezpečnych
vláken ve vnitním a vnějším
prost edí a analyza rizik.

Vnit ní a vnější prost edí;
zahrnuje:

- zjištění qilskytu materiál
s obsahem azbestu a jin 'ch
nebezpečnych vláken'

- stanovení rozsahu vyskytu
materiál s obsahem azbestu
ajinych nebezpečnych
vláken,

- stanovení rozsahu rnj'skytu
materiál s obsahem azbestu
ajin; ch nebezpečnych
vláken spolu s určením
stupně j ej ich nebezpečnosti.

IPO l
platry od 16.05.2014

IP01 - 3.1

IP01 - 3.2

IP01 - 3.3

2 lnspekce ričinnosti Sanace
azbestu a jinych nebezpečqich
vláken ve vnitním a vnějším
prost edí.

Vnit ní a vnější prost edí. IP02
platny od 16.05.2014
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