Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 616/2018 ze dne: 19. 11. 2018
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
Inspekční orgán
Těšínská 2962/79b, Předměstí, 746 01 Opava
Pracoviště inspekčního orgánu:
1.

Pořadové
číslo1)

1.*

2.*

3.*

4.*

5.*

6.*

Inspekční orgán

Okružní 834/29a, 638 00 Brno

Obor inspekce

Typ a rozsah inspekce

Inspekční činnosti za
účelem posuzování shody
výtahů.
Inspekční činnosti za
účelem posuzování
technické dokumentace
ocelových konstrukci, jako
součástí zdvihacích
zařízení
Inspekční činnosti za
účelem provádění
inspekčních prohlídek
výtahů
Inspekční činnosti za
účelem posuzování shody
a vyhodnocování zkoušek
zdvihacích zařízení pro
zvedání osob (elektrické a
hydraulické plošiny,
zdvihadla)
Inspekční činnosti za
účelem posuzování shody
a vyhodnocování zkoušek
zařízení pro zvedání osob a
nákladů (elektrické a
hydraulické plošiny,
zdvihadla)
Inspekční postup pro
posuzování shody zařízení
pro zvedání osob nebo
osob a nákladů, u nichž je
nebezpečí pádu z výšky
přesahující svislou
vzdálenost větší než tři
metry.

Inspekční postup

Nová zařízení

IP-90.01.01:2018

Nová a provozovaná
zařízení

IP-90.02.01:2018

Provozovaná zařízení

IP-90.03.01:2018

Nová a provozovaná
zařízení

IP-90.04.01:2018

Nová a posuzovaná
zařízení

IP-90.05.01:2018

Nová zařízení

IP-90.06.01:2018
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 616/2018 ze dne: 19. 11. 2018
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
Inspekční orgán
Těšínská 2962/79b, Předměstí, 746 01 Opava
1)

hvězdička u pořadového čísla označuje, že inspekční orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně zařazovat
nové/aktuální/revidované normativní dokumenty vůči kterým se posuzuje shoda. Aktuální seznam normativních
dokumentů v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v inspekčním orgánu u vedoucího inspekčního
orgánu.

Posuzování shody pro účely autorizace/oznámení
Pořadové
číslo1)

1.*

Název produktu/skupiny produktů

Výtahy v rozsahu dle § 1,
NV č. 122/2016 Sb.
odst. 2 NV č. 122/2016 Sb. § 11 odst. 1 písm. a) bod 1)
§ 11 odst. 1 písm. b) bod 1)
(Příloha č. 5, závěrečná
inspekce u výtahu)
§ 11 odst. 1 písm. c)
(Příloha č. 8, modul G)
Výtahy dle čl. 1 odst. 1.,
směrnice 2014/33/EU

2.*

Postup posuzování shody/modul

Normy/normativní dokumenty

V rozsahu normativních
dokumentů uvedených
v přiloženém seznamu2)

2014/33/EU
čl. 16 odst. 1 písm. a) bod i)
čl. 16 odst. 1 písm. b) bod i)
(Příloha č. V, závěrečná
inspekce u výtahu)
čl. 16 odst. 1 písm. c)
(Příloha č. VIII, modul G)

Inspekční postup č.
IP-90.01.01:2018
Strojní zařízení dle §1,
V rozsahu normativních
NV č. 176/2008 Sb.
odst.1v rozsahu přílohy č. 4 § 5 odst. 3 písm. b) (Příloha dokumentů uvedených
bod 17) NV č. 176/2008
v přiloženém seznamu2)
č.9)
Sb.
§ 5 odst. 4 písm. a) (Příloha
č. 9)
Strojní zařízení dle čl. 1,
odst. 1 v rozsahu přílohy
IV. bod 17), směrnice
2006/42/ES

2006/42/ES
čl. 12 odst. 3 písm. b)
(Příloha č. IX)
čl. 12 odst. 4 písm. a)
(Příloha č. IX)
Inspekční postup č.
IP-90.06.01:2018
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditaci č.: 616/2018 ze dne: 19. 11. 2018
Akreditovaný subjekt podle ČSN EN ISO/IEC 17020:2012:
TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost
Inspekční orgán
Těšínská 2962/79b, Předměstí, 746 01 Opava
1) hvězdička u pořadového čísla označuje, že inspekční orgán může v rámci rozsahu akreditace průběžně
zařazovat nové/aktuální/revidované technické předpisy, které jsou uvedeny v části „Normy pokrývající
základní požadavky“, vůči kterým se posuzuje shoda s bezpečnostními požadavky. Předpokladem je, že
se nemění skupina produktů, právní předpis ani postup posuzování shody.
2) Aktuální seznam normativních dokumentů v rámci flexibilního rozsahu akreditace je k dispozici v
inspekčním orgánu u vedoucího inspekčního orgánu.
Vysvětlivky:
NV – Nařízení vlády
IP – Inspekční postup (interní)
SM – směrnice
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