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_ Signatář EA MLA
Ceský institut pro akreditaci, o.p.s.

Olšanská 5413,130 00 Praha 3

vyďává

v souladu s § 16 zákona č. 22lI99'1 Sb., o technických požadavcích na qýrobka, ve znění pozdějších předpisů

OSVEDCENI O AKREDITACI

č.40ll20l7

RELSIE spol. s r.o.
se sídlem Opletalova l418l23,Nové Město, 110 00 Praha 1,IČ 62417339,

pro inspekční orgán ó.4042
A-TEST

Rozsah udělené akreditace:

Inspekční činnost orgánu Ťpu A v oblasti atestací dle zákona č. 36512000 Sb., ve znění pozdějších
předpisů platn;ých k 1. 3. 2016 a inspekcí lnformačních technologií/lnformačních systémů (ITIIS)
vymezené přílohou tohoto osvědčení.

Toto osvědčeníje dokladem o udělení akreditace na základě posouzení splnění akreditačních požadavků podle

čsN pN ISo/IEC I702O:2O12

Subjekt posuzování shodyje při 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 příslušnými předpisy vztahujícími se k činnosti akreditovaného subjektu posuzování shody.

Toto osvědčení o akreditaci nahrazuje v plném rozsahu osvědčení č,: l 55/20 1 6 ze dne 74, 3, 2016, popřípadě správní akty na
ně navazující.

Udělení akreditace je platné do 14. 3.202l

Y Praze dne 29, 6.2017
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hg. Jří Růžiěka, MBA, Ph,D.
ředitel

Českého institutu pro akreditaci, o.p.s.
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Příloha je nedílnou součástí
osvědčení o akreditacič.z 40'1,120t7 ze dnez 29.6.20|7

Akreditovaný subjekt podle ČsN nN Iso/IEC t7020z2012l

RELSIE spol. s r.o.
A-TEST

Opletalr.lva 1418i23. Nor,é Vlěsto. 1 10 í){'} Prii]ra 1

Pořadové
číslo Obor inspekce Typ a rozsah inspekce Identifikace po§tupu

1 Atestace dlouhodobého
íízeni Isvs a referenčního
rozhraní

Atestace dlouhodobého
Ťizení ISVS v rozsahu
požadavků vyhlášky

ě.52912006 Sb.,
ve znéní pozdějších

předpisů, a postupem
dle vyhlášky

č. 530/2006 Sb.,
ve znění pozdějších

předpisů

Io-MP-365

Atestace referenčního
rozhrani v rozsahu

požadavků vyhlášky
č. 53/2007 Sb.,

ve znění pozdějších
předpisů, a postupem

dle vyhlášky
č.5212007 Sb,

ve znéní pozdějších
předpisů

2 Inspekce informačních
technologií a informačních
systémů (IT/IS)

Inspekce IT/IS
v rozsahu zákaznikem

definované funkcionality
a etalonu

IO-MP-CLIETA

Vysvětlivky:

ISVS

IT/IS

IO-MP-x

Informační systémy veřejné správy podle zákona č. 36512000 Sb.,
o informačních systémech veřejné správy, ve znění pozdějších předpisů

Informačních technolo gie / informační systány

Metodický pokyn inspekčního orgánu A-TEST
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