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NÁRoDNĺ AKRED|TACNí oRGÁN

. Signatář EA MLA
Ceský ĺnstitut pľo akľeditaci, o.p.s.

olšanská 5413,130 00 Pľaha 3

vyđává

v souladu s $ 16 zákona č,.22/|997 Sb'' o technických poŽadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů

v Y r
IU O AKREDITACIOSVEDCE

č.18612022

JD Dvořák' s.ľ.o.
se sídlem V Holešovičlĺĺch 1448114,180 00 Pľaha 8 _ Lĺbeň, li' łgezBls

pro zkušební laboľatoř č,.1676
Zkušební laboratoř

Rozsah udělené akľeditace:

Zkoušky teplotní a klimatické odolnosti qýľobků, zkoušĘ vibľacemi arźny, korozní zkoušĘ v umělých
atmosféľách vymezené přílohou tohoto osvěděení.

Toto osvědčeníje dokladem o udělení akeditace nazákladě posouzení splnění akeditačních požadavků podle

ČsN pN ISo/IEC I7O25:2OI8

Subjekt posuzoviĺnĺ shodyje při své činnosti opľávněn odkazovat sę na toto osvědčení v ľozsahu udělené akreditacę po dobu
její platnosti' pokud nebude akreditace pozastaveną a je povinen plnit stanovené akľeditačnĺ požadavky v souladu
s příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akľęditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akeditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č,.:3321202l ze dne l6. 6.202l, popřípadě spľávní akty na
ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 25. l0,2022

VPľazedne 19.4.2022

Ing. Lukáš Burda
odboru zkušebních a kalibraěních laboratoří

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.-5*

o

pro



Akľedĺtovaný subjekt podle čsľ nľ Iso/IEc 17025z2018z

JD DvořáĘ s.r.o.

Zkušební laboratoř
Tuřanka II48l I07' 627 00 Brno

Pľacoviště zkušební laboľatoře:
l. Zkušebna Bľno
2. ZkušebnaPľaha

ZkoušĘ:

Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akľeditacič,.:18612022 ze dne: 19. 4.2022

Tuřanka Il48/I07,627 00 Bľno
Toužimská 897 lE3, 199 00 Pľaha 1 8 - Letňany

Pořadové

číslo l
Přesný název

zkušebního postupu/metody
IdentiÍikace

zkušebního postupu/metody 2 Předmět zkoušky

11,2 Zkouška odolnosti proti
změnátm podnebí

PV 1200 Vfobky a komponenty pro
motorová vozidla

2 r,2 Zkouška odolnosti vůěi
střídavému (pľoměnnému)
klimatu

PV 2005, varianta A VýrobĘ a komponenty pro
motoľová vozidla

3 t,2 Zkouška chladem čsN rN 6o068-2-7,ed. 2, mimo
kapitolu 6.8, 6.13

Pľůmyslové výrobĘ
ajejich části

41,2 Zkouška suchým teplem ČsN pľ 6oo68-2-2,mimo
kapitolu 6.7,6,13

Prumyslové výrobky
ajejich části

5 1,2 Zkouška změnou teploty ČsN gN 60068-2-14, ed.2,
mimo kapitolu 6,9

Prumyslové vyrobĘ
ajejich ěásti

6 t,2 Zkouška vlhĘm teplem
cyklickým

ČsN BN 60068-2-30 ed.2, mimo
kapitolu 6, 10

Prumyslové výľobky
ajejich ěásti

71,2 Zkouška složená, cyklická,
teplotou a vlhkostí

čsN BN 60068_2-38, mimo
kapitolu 6.2,6.5

Pľůmyslové ýľobĘ
ajejich části

g r'2 Zkouška vlhĘm teplem
konstantním

Čsľ pN ó0068-2-78 ed.2, mimo
kapitolu 5

Prumyslové vyrobky
ajejich ěásti

9z Koľozní zkouška v solné
mlzę

ČsN BN Iso gŻ27, metodou
NSS,

čsN BN IEc 60068-2-52, ed. 2,

PV 1210,

IEC 60068-2-1 1

Konstrukěnidilly acelĘ;
povrchové úpľavy
a ochľany

102 Koľozní zkouška
v kondenzaění atmosféře

ČsN BN Iso 6270-Ż Konstľukěni dily a celĘ;
povrchové úpravy
a ochľany

722 Zkouška vibľacemi -
smusove

ČsN BN 60068-2-6, eđ.Ż
Průmyslové výrobĘ
ajejich části

132 Zkouška vibľacemi -
širokopásmové nĺáhodné

ČsN BN 60068-2-64, ed.2
Pľumyslové ýrobĘ
a ieiich ěásti

142
Zkouśkarźuy ČsN BN 60068-Ż-27, ed.2

Prumyslové výrobĘ
aie.iich ěásti

152 Zkouška vibracemi l rźny
kombinovaná
s klimaticĘmi jevy

Prumyslové ýrobĘ
ajejich části
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akredĺtaci č,.z 18612022 ze dne: 19. 4. 2022

Akľedĺtovaný subjekt podle čsľ nN Iso/IEc 17025z2018z

JD DvořáĘ s.r.o.

Zkušební laboratoř
Tuřanka lt48l 107' 627 00 Bmo

l v případě, že laboľatoř je schopna pľovádět zkoušky mimo své stálé prostory, jsou t5rto zkoušĘ u pořadového
čísla ozračeny hvězdičkou; číselné oznaěeni u pořadového čísla je přiřazení k pracovišti, na kterém je
zkouška prováděna

2 u datovaných dokumentů identiťrkujících zkušební postupy se používají pouze tyto konlcétní postupy,
unedatovaných dokumentů identifikujících zkušební postupy se používá nejnovější vydání uvedeného
postupu (včetně všech změn)

3 ozračení u pořadového číslaje přiřazení k pracovišti, na kteľémje zkouška prováděna

Vysvětlivky:
PV konceľnová nonna Volkswagen
NSs neutľální solná mlha
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