
Volba jistoty.
Více hodnoty.

Czech

TÜV SÜD Czech s.r.o.

Široké spektrum – jeden fokus. 
Ověřená kvalita. 
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Věděli jste, 
že TÜV SÜD  

poskytuje služby v oblasti  
cestovního ruchu?
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Světa znalý.
TÜV SÜD je světově uznávanou společností, působící ve všech odvětvích průmyslu a služeb. Našim 
klientům poskytujeme služby v oblastech: konzultace, testování, inspekce, vzdělávání, certifikace, ho-
mologace.

Společnost TÜV SÜD byla založena před 140 lety v Německu, v Mnichově, původně jako iniciativa  
za bezpečnější pracovní i veřejné prostředí, které procházelo výraznými změnami  v důsledku industriali-
zace. Od té doby se TÜV SÜD stala jednou z největších a nejuznávanějších certifikačních a inspekčních 
společností. Nyní má více než 600 poboček, 14.000 zaměstnanců a roční obrat přesahující 1,4 mld. Euro.

Primární náplní naší činnosti je poskytování konzultace a certifikace. Tyto služby umožňují našim kli-
entům přicházet na trh s produkty a službami, které se vyznačují vysokou mírou kvality, bezpečnosti  
a spolehlivosti. Tím dochází k výraznému zlepšení konkurenceschopnosti těchto produktů a služeb, a to 
na lokálních i světových trzích. 

V České republice je naše firma zastoupena od roku 1995, prostřednictvím společnosti TÜV SÜD Czech 
s. r. o. Nalézt nás můžete na 9-ti pobočkách, které pokrývají všechny regiony ČR. Naši odborníci jsou tak 
snadno dostupní všem klientům. 

Společnost TÜV SÜD koordinuje svou činnost se státními úřady i jinými subjekty. Na základě této spolu-
práce získala řadu oprávnění, akreditací a autorizací k provádění své činnosti v širokém spektru odvětví. 
Tato pověření mají působnost nejen v České republice, ale i v zemích Evropské unie a celosvětově. 
Můžeme tak zaručit plnou podporu našim klientům na domácích i zahraničních trzích.
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Věděli jste, 
že TÜV SÜD  

nabízí produkty pro finanční  
sektor a pojišťovnictví?
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Čím se vyznačujete Vy?
Klientům, kteří prošli odborným a nezávislým testováním, inspekcemi či certifikačními audity uděluje 
TÜV SÜD mezinárodně uznávanou značku. Její uvedení na produktech, provozovnách nebo propagač-
ních materiálech umožňuje snadnou identifikaci firem, které se zavazují dodržovat kvalitu a bezpečnost 
svých produktů a služeb.

TÜV SÜD Czech s. r. o. je členem následujících organizací a sdružení:

AAAO - Asociace akreditovaných a autorizovaných organizací• 
Britská obchodní komora v České republice• 
Česká společnost pro jakost• 
ČNOPK - Česko-německá obchodní a průmyslová komora• 
Hospodářská komora ČR• 
Sdružení certifikačních orgánů pro certifikaci výrobků• 
Sdružení inspekčních organizací• 

TÜV SÜD Czech s. r. o. je také členem významných oborových organizací:

ACK - Asociace cestovních kanceláří ČR• 
AFI - Sdružení pro zahraniční investice• 
AHR - Asociace hotelů a restaurací• 
AIA - Sdružení automobilového průmyslu• 
Asociace strojních inženýrů ČR• 
Česká svářečská společnost• 
České sdružení pro technická zařízení• 
FSC Česká republika• 
MAK - Moravskoslezský automobilový klastr o.s.• 
Národní strojírenský klastr• 
NB-CSG Evropská koordinace notifikovaných osob pro lanovky a vleky• 
NB-L – Evropská koordinace notifikovaných osob pro výtahy a jejich bezpečnostní komponenty• 
Sdružení výrobců, provozovatelů a projektantů tlakových nádob a chemických zařízení• 
Technická komise – CWS ANB – svářecí personál • 
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Věděli jste, 
že TÜV SÜD  

je aktivní 
v oblasti zdravotnictví?

Kompetence
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Kompetence

Komu důvěřujete?
TÜV SÜD v České republice uplatňuje svoji kompetenci prostřednictvím řady pověření a akreditací.

Akreditace Českého institutu pro akreditaci (ČIA) jako certifikační orgán systémů jakosti, systémů ma-
nagementu v oblasti procesů svařování, certifikace environmentálního managementu, managementu 
bezpečnosti informací, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti potravin a systému kritic-
kých bodů HACCP, systémů jakosti v oboru pozemních komunikací, certifikační orgán výrobků pro cer-
tifikace strojních, elektrických, tlakových a stavebních výrobků, certifikace procesu svařování, správné 
výrobní praxe kosmetických prostředků a certifikace spotřebitelského řetězce lesních produktů, dále 
zkušební laboratoř, certifikační orgán výrobků pro ověřování emisí skleníkových plynů a inspekční or-
gán typu A za účelem posouzení shody na technických zařízeních, výrobcích a procesech.

Na základě rozhodnutí ÚNMZ pracujeme jako Autorizovaná osoba AO 211 a pro oblast harmonizova-
ných směrnic jsme Notifikovanou osobou NB 1017. V této souvislosti provádíme činnosti při posuzování 
shody strojních, elektrických zařízení nízkého napětí, výtahů, tlakových zařízení, vybraných stavebních 
výrobků, stavebních výrobků označovaných CE, jednoduchých tlakových nádob, přepravitelných tla-
kových zařízení, vybraných zařízení speciálně navrhovaných pro jaderná zařízení, elektromagnetické 
kompatibility, zařízení pro dopravu osob, vybraných výrobků ( prostředky lidové zábavy), výrobky z hle-
diska emisí hluku. 

Pověření SUCO-certifikace „odborný podnik pro nakládání s odpady“ • 
Pověření Českými drahami  jako certifikační orgán způsobilý provádět certifikace systémů řízení ja-• 
kosti při svařování 
Pověření Drážního úřadu pro certifikace výrobců ke svařování železničních kolejových vozidel a jejich • 
částí v souladu s požadavky ČSN EN 15085-2
Pověření Českých drah  k certifikaci  dle norem pro svařování, včetně ČSN EN 15085-2 a ČD • 
V 95/5:2009
Pověření Ministerstva dopravy ČR k řadě zkušebních činností v souvislosti s dohodami o přepravě ne-• 
bezpečných věcí po silnici i železnici, k provádění technických prohlídek a zkoušek určených zařízení, 
k předběžnému hodnocení výrobce a k vystavování certifikátů shody pro schvalování typu motoro-
vých vozidel z hlediska jejich opětovné použitelnosti, recyklovatelnosti a využitelnosti
Pověření Ministerstva práce a sociálních věcí ČR jako zkušební orgán pro provádění zkoušek z od-• 
borné způsobilosti k činnostem koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 
a zkoušek z odborné způsobilosti fyzických osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik podle zákona  
č. 309/2006 Sb.
Autorizace Ministerstva životního prostředí ČR k ověřování emisí skleníkových plynů • 

Pro oblast automobilového průmyslu působíme jako nezávislá a mezinárodně uznávaná schvalovací 
a homologační zkušebna. Jsme technickou zkušebnou Evropské hospodářské komise OSN, Evropské 
unie a pověřenou zkušebnou Ministerstva dopravy ČR a SR.

Zkušební laboratoř pro zkoušky vozidel a jejich částí je akreditována ČIA podle mezinárodní normy ISO/
IEC ČSN EN 17025.

Experti Divize Automotive jsou oficiálně uznáni německým Dopravním úřadem (KBA) a dále například 
britskou Agenturou pro schvalování vozidel (VCA).

TÜV SÜD Czech je jako součást skupiny TÜV SÜD Automotive akreditována taiwanským Úřadem pro 
schvalování vozidel (VSCC) pro vykonávání zkoušek ve vlastních i některých partnerských laboratořích.

Jsme pověřenou zkušební organizací ANB ke zkouškám svářečského personálu.
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Spektrum

Strojírenství

Kosmetika
Bankovnictví

Informační technologie Elektronika
Automobilový  průmysl

Zdravotnictví

Energetika

Cestovní ruch

Doprava
Nemovitosti

Vzdělávání

Pojišťovnictví
Stavebnictví

Objevte naše spektrum.

Obchod
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Spektrum

Životní prostředí

Potraviny a nápoje

Svařování

Dodávky technologií

Cestovní ruch

Nemovitosti Pojišťovnictví

Lesnictví

Obnovitelné zdroje

Výtahy, lanovky

Dřevozpracující průmysl
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Věděli jste, 
že TÜV SÜD 

ověřuje bezpečnost  
dětských hřišť?

pečnostBez
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pečnost

Buďte napřed.
Prostřednictvím spolupráce s TÜV SÜD a také díky včasným a průběžným konzultacím s našimi odbor-
níky docílíte významného zlepšení kvality vašich produktů či služeb. 

Mezi hlavní přínosy spolupráce s námi patří:

Snadnější získávání obchodních příležitostí v oblasti exportu a státních zakázek• 
Snadná identifikace vašeho výrobku či služby na trhu• 
Ochrana života, zdraví, majetku a zájmů spotřebitelů• 
Značka znamenající komerční výhodu, zejména díky své síle, tradici a mezinárodní působnosti• 
Zvýšení důvěryhodnosti a spolehlivosti ve vztahu k zákazníkům a dalším zainteresovaným stranám• 
Odhalení a analýza rizik, jejich snižování• 
Rozšíření odbornosti zaměstnanců• 
Získání nestranných a objektivních informací o procesech• 
Potvrzení o optimalizovaném nastavení procesů ve výrobě, distribuci a logistice• 
Zvýšení efektivnosti procesů• 
Prokázání plnění legislativních požadavků vůči obchodním partnerům• 
Vydávání potvrzení o dodržování legislativních požadavků• 
Podíl na vývoji legislativy• 
Podpora rozvoje obchodních značek• 
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Věděli jste, 
že TÜV SÜD  

kontroluje výrobu
potravin?

Kvalita
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Kvalita

Dokonalá nabídka.
Certifikace je proces prověřování. V jeho průběhu naši nezávislí odborníci hodnotí vlastnosti produktu, 
služby nebo systému managementu. Pokud zhodnocení odpovídá předem daným parametrům, odvoze-
ným od příslušných norem, předpisů či jinak definovaných kritérií, rozhodne se o udělení certifikátu.

Homologace v oblasti automobilového průmyslu. Zahrnuje veškeré schvalování silničních vozidel, které 
je založené na dílčím schvalování jednotlivých systémů, konstrukčních částí, samostatných technic-
kých celků a příslušenství. TÜV SÜD disponuje mezinárodně uznávanou zkušební laboratoří, ve které se 
testují všechny tyto systémy.

Inspekce je proces prověřování. Při něm dochází ke zjištění, zda existuje shoda se specifickými nebo 
všeobecnými požadavky. Těmito požadavky mohou být normy, technické předpisy, právní předpisy, po-
žadavky nebo také podmínky stanovené klientem (například při požadavku ochrany jedinečného pro-
duktu). Výstupem bývá zpráva popisující zjištění, případně inspekční certifikát.

Navazující služby, které mají za cíl neustálé udržování nastavené kvality. Jedná se zejména o služby 
prověřování kvality a bezpečnosti produktů a služeb, podporu a prověřování naplňování legislativních 
požadavků, realizace projektů v oblasti úspory energií a obnovitelných zdrojů, supervize, poradenství.

Testování výrobků, potravin, krmiv a v automobilovém průmyslu. Testování lze provádět pro trhy zemí EU 
i pro mimoevropské oblasti. Účelem testování je zejména prověření, zda produkt odpovídá požadovaným 
vlastnostem - kvalitativním i bezpečnostním. Toto prověření se provádí za pomoci sofistikovaných zku-
šebních zařízení. Výstupem je odborná zpráva či zhodnocení.

Vzdělávání prostřednictvím Akademie TÜV SÜD Czech, která čerpá ze zkušeností velké nadnárodní 
společnosti. Vycházíme vstříc našim klientům a nabízíme nejen otevřená školení, ale i školení tzv. „na 
míru“, která umožňují maximálně efektivní uplatnění získaných znalostí v praxi. Požadovaným výsled-
kem je komplexní řešení rozvoje a vzdělávání zaměstnanců.
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Věděli jste, 
že TÜV SÜD 

Vám pomůže optimalizovat 
vaše firemní procesy?

obálníGl
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Partner pro všechny destinace.
Celosvětově uznávaná značka• 
Prestižní a známá značka zahrnuta v publikaci „Značky století“• 
Mezinárodně uznávané znázornění vlastností výrobku / služby• 
Rozšíření obchodních příležitostí v exportní oblasti a státních zakázek• 
V rámci pravidelných, nestranných a odborných posouzení výrobků či služeb TÜV SÜD celosvětově • 
garantuje minimalizaci rizik pro výrobce, distributory i poskytovatele služeb

obální



TÜV SÜD Czech s.r.o.

Novodvorská 994
142 21 Praha 4
Tel.: +420 239 046 800
Fax: +420 239 046 806

info@tuv-sud.cz

www.tuv-sud.cz

PLZEŇ

ČESKÉ BUDĚJOVICE BRNO

OLOMOUC
OSTRAVA

PRAHA

MLADÁ BOLESLAV

USTÍ NAD LABEM

HRADEC KRÁLOVÉ


