Firemní profil

historie, služby, kontakty

Partnerství pro trvalý rozvoj
Společnost Bureau Veritas je celosvětovým poskytovatelem služeb v oblastech kvality, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí
a společenské odpovědnosti. Již více než 180 let je jejím posláním „hledat
pravdu a říkat ji zcela nestranně“. Dnes Bureau Veritas stojí v centru změn,
které s sebou přinášejí moderní obchod a důraz na trvale udržitelný rozvoj.
Uspět v podnikání a přinášet inovace znamená také riskovat. Bureau
Veritas je spolehlivým partnerem pro identifikování rizik v mnoha oborech
podnikání a pro jejich úspěšné zvládání. Naše služby proto významně
přispívají k rozvoji a zvyšování výkonu firem a organizací. Pomáháme jít
vpřed nadnárodním korporacím stejně jako malým a středním podnikům
po celém světě.
V této brožuře vám chceme nejen představit celosvětové aktivity skupiny
Bureau Veritas, ale především přiblížit služby, které nabízíme v České
republice. Na následujících stránkách také najdete příslušná telefonní
čísla a e-mailové adresy pro snadnější komunikaci s našimi experty.

Dr. Ing. Ivan Oliva
generální ředitel
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Historie Bureau Veritas
1821

Evropou otřásaly silné bouře, které způsobily ztroskotání asi 2 000 lodí
a smrt 20 000 osob

1828

Založení společnosti v belgických Antverpách

1851

Bureau Veritas zavádí první pravidla pro stavbu a klasifikaci dřevěných
plavidel

1910

Bureau Veritas zavádí službu kontroly materiálů

1922

Bureau Veritas je uznána francouzskou vládou v oboru provádění posudků
letadel

1929

Bureau Veritas zakládá „Kontrolní službu pro stavby a stavebnictví“

1984

Bureau Veritas zajišťuje inspekce dováženého zboží před odesláním

1988

Založení BVQI, dnes známé jako Bureau Veritas Certification

1995

Příchod dvou nových firemních akcionářů:
CGIP (dnes Wendel Investissement) a Poincaré Investissement

1998

Nová oblast v portfoliu služeb Bureau
Veritas – Divize spotřebního zboží

2007

Úspěšné uvedení akcií Bureau
Veritas na pařížské burze Euronext
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Bureau Veritas dnes
Celosvětová síť 900 poboček skupiny Bureau Veritas dnes nabízí pro více
než 370 000 klientů kompletní portfolio služeb zahrnující inspekce, testování, audity, certifikace, klasifikace lodí a další technické služby, školení
a outsourcing.

Osm hlavních oblastí činnosti
Lodní průmysl

technické inspekce celého cyklu životnosti lodi od návrhu až po prohlídky
lodí během provozu a vyřazení z provozu

Průmysl

hodnocení průmyslových zařízení a procesů od návrhu až po instalaci, uvedení zařízení do provozu a vlastní provoz

Periodické
kontrolní služby

hodnocení dodržování předpisů týkajících
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a ekologie
u zařízení a instalací v budovách (elektřina,
tlakové nádoby, požárně technická zařízení,
výtahy, kotle)

Bezpečnost
a ochrana zdraví
při práci a životní
prostředí

kontroly dopadů aktivit firem na zákazníky, zaměstnance a životní prostředí (ŽP),
sladění podnikatelských aktivit s požadavky
legislativy na BOZP, PO a ŽP

Stavebnictví

Certifikace
Spotřební zboží
Vládní služby
a mezinárodní
obchod

řešení aspektů kvality, BOZP a ochrany ŽP
na stavbách budov, zařízení a infrastruktury, testování půd a stavebních materiálů, diagnóza statiky apod.
certifikace systémů managementu a výrobková certifikace
testování a kontroly výrobků, hodnocení výrobního prostředí a jeho bezpečnosti
kontroly importu a exportu, prohlídky zboží před a po odeslání

Firemní profil Bureau Veritas 2009

5

Certifikační služby
kontakt

Tel.: +420 210 088 211, certification@bureauveritas.cz
Bureau Veritas Certification Czech Republic je součástí mezinárodní
skupiny Bureau Veritas Certification, která působí ve více než 100 zemích
a je lídrem celosvětového certifikačního trhu. Certifikační služby Bureau
Veritas se orientují na certifikaci organizací ve všech odvětvích průmyslu,
zemědělství a služeb bez ohledu na jejich velikost, dislokaci či charakter.

Hlavní oblasti certifikačních služeb

-

Kvalita
Zaměření na kvalitu umožňuje vytvořit efektivnější a pružnější organizaci.
Objektivním důkazem závazku ke kvalitě je certifikace systému řízení kvality podle normy ISO 9001.
Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Optimální cestou, jak minimalizovat rizika v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (BOZP), je zavedení a certifikace systému managementu
BOZP podle normy OHSAS 18001.
Životní prostředí
Systém environmentálního managementu podle požadavků normy ISO
14001 představuje jasnou deklaraci vyspělého chování a přístupu organizace k životnímu prostředí.
Společenská odpovědnost
Certifikace podle normy SA 8000 nebo jiných schémat má za cíl nejen
zajistit organizaci „dobré jméno“, ale také jí umožnit ovlivňovat vztahy
s okolím, zaměstnanci, akcionáři či státní správou.
Bezpečnost informací
Certifikací podle normy ISO 27001 si organizace stanoví přiměřené mechanizmy k řízení rizik, a prokazuje tak, že zachovává důvěrnost, integritu a dostupnost spravovaných informací.

Certifikační služby pro vybrané obory

-
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Letectví
Certifikace managementu kvality pro výrobce letecké techniky, jejich
dodavatele a poskytovatele služeb podle standardu AS 9100
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-

Automobilový průmysl
Certifikace systému managementu kvality podle ISO/TS 16949 pro dodavatele
REFERENCE
do jednoho z nejsledovanějších oborů
ABB
Potraviny
AGC Flat Glass Czech
Certifikace managementu bezpečnosti
Lesy ČR
potravin podle systému HACCP a dalších
Metrostav
mezinárodních norem – BRC, IFS, ISO
TNT Post ČR
22000, GMP, GTP, GlobalGap
Lesy
Certifikace systémového přístupu k principům trvale udržitelného hospodaření
v lesích a certifikace spotřebitelského
řetězce lesních produktů
Železniční průmysl
Certifikace dodavatelů do železničního průmyslu podle standardu IRIS
s cílem zvýšit kvalitu a spolehlivost dopravních prostředků v mezinárodní
železniční dopravě

---

Odborná školení
kontakt

Tel.: +420 210 088 268, bvtraining@bureauveritas.cz
Nabízíme více než sto moderních kurzů, které kombinují výklad, řešení
modelových případů a praktická cvičení. Kurzy vedené zkušenými lektory-odborníky v daných oborech jsou připravovány jako:
otevřené kurzy
pro odbornou veřejnost
uzavřené kurzy
pod organizací klienta
REFERENCE
Nestlé Česko
Bureau Veritas má v nabídce také certiEUREST
fikované IRCA kurzy, tj. komplexní řadu
Státní veterinární
kurzů pro zvyšování kvalifikace auditorů
správa ČR
registrovaných Mezinárodním registrem
ŠKODA MACHINE TOOL
certifikovaných auditorů (IRCA).
Qisda Czech

-

---
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Technické inspekce
kontakt

Tel.: +420 210 088 241, robert.hlinovsky@cz.bureauveritas.com

Služby v lodním průmyslu
Bureau Veritas je expertní společností, která pomáhá vlastníkům
a stavitelům lodí, jejich dodavatelům, loděnicím, pojišťovnám a finančním
institucím naplňovat mezinárodní normy a standardy potřebné pro efektivní
fungování celosvětové lodní dopravy. Služby v lodním průmyslu poskytované v České republice zahrnují:

-

Klasifikace a dozor novostaveb lodí
zejména novostavby trupů nákladních lodí a tankerů, dále i novostavby
jachet
Klasifikace a inspekce komponentů určených pro lodní průmysl
typová schválení produktů, schválení výrobců podle BV Marine Rules

Tyto činnosti se týkají případů, kdy jsou plavidla pod klasifikací Bureau Veritas.

Služby v oblasti průmyslu
Bureau Veritas pomáhá společnostem z různých oborů ohodnocovat jejich
průmyslový majetek a procesy. Dohlížíme na výrobu strojů a zařízení nejen
na území České republiky, ale celosvětově. Provádíme inspekční a kontrolní služby na investičních celcích, při technických auditech nebo due
diligence při financování akvizic. Technické inspekce v oblasti průmyslu
zahrnují:

----
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inspekce u výrobců;
inspekce a dozory na místě realizace;
CE certifikace dle směrnice PED 97/23/CE, posuzování shody dle
daných předpisů;
provádění výchozích revizí vyhrazených technických zařízení;
certifikace výrobků/dodávek pro účely zajištění souladu s požadavky
kontraktů či norem;
certifikace GOST R, kontroly rozpracovanosti a plnění termínů;
management a služby v oblasti kontroly kvality a řízení kvality na
projektech.
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Kontrolní služby pro finanční sektor
Bureau Veritas nabízí široký okruh jednorázových nebo pravidelných inspekcí a analýz, které umožňují kontrolovat účelnost využití finančních
prostředků nebo průběh realizace financovaných projektů. Provádíme
také inspekce, analýzy a dohledy v projektech financovaných bankami
a pojišťovnami, kontrolujeme plnění či smluvní zajištění realizace projektů
a jako nezávislý orgán pojišťovnám ověřujeme škodní události. Kontrolní
služby pro finanční sektor zahrnují:

----

předexportní a exportní financování;
projektové financování;
zástavy za úvěry;
financování akvizic;
technické audity a technické a environmentální due diligence;
pojišťovnictví.

Kontrolní činnosti ve stavebnictví
Bureau Veritas pomáhá svým klientům řídit kvalitu, zdraví, bezpečnost,
životní prostředí a další aspekty jejich stavebních projektů. Nabízíme
splnění lokálních regulovaných požadavků během stavební fáze a poskytneme v případě potřeby technickou podporu. Tyto činnosti pokrývají:

----

technické supervize stavební části při realizaci projektů;
technické inspekce ve výrobě stavebních elementů;
expertní činnosti a posudky při pojištění staveb;
technické audity, technické due diligence (stavební části);
posuzování shody stavebních částí projektů
s definovanými předpisy a normami;
kontroly rozestavěnosti a kontroly
a ověřování progresu nákladů;
kontroly plnění harmonogramů při
REFERENCE
Česká exportní banka
realizaci projektů;
kontrola projektů (design review);
Československá
činnosti AK BOZP na stavbách.
obchodní banka
Raiffeisenbank
ALSTOM POWER
SYSTEMS
JGC Corporation

---
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Laboratorní služby
kontakt

Tel: +420 241 440 119, laborator@cz.bureauveritas.com
Chemická a mikrobiologická laboratoř Bureau Veritas působí na českém trhu
od roku 1990 a má statut centrální evropské laboratoře Bureau Veritas pro
oblasti potravin, farmacie, kosmetiky a potravinářských komodit. Kvalifikovaní pracovníci provádějí více jak 130 akreditovaných laboratorních
metod, které pomáhají klientům z řad výrobců, distributorů a prodejců
zboží ověřit, že jejich výrobky splňují očekávání spotřebitelů, požadavky
platných norem a lokální nebo mezinárodní legislativy. Laboratoř má
svoji chemickou, mikrobiologickou a agronomickou sekci a je držitelem
příslušných certifikátů a oprávnění kontrolních orgánů a akreditačních
institucí (SÚKL, ÚSKVBL, ČIA).

-

Zkoušení potravin, zemědělských a potravinářských komodit a krmiv
Stanovení cholesterolu, barviv, těžkých kovů, vlákniny, mykotoxinů,
vitaminů, pesticidů, příměsí a nečistot, organoleptické posouzení
a další
Zkoušení předmětů běžného užívání
Zkoušení předmětů ze skla a keramiky, kuchyňských a sportovních
potřeb a další
Rozbory vody
Mikrobiologické a fyzikálně-chemické rozbory vody (pitné i bazénové)
Zkoušení kosmetických výrobků, drogistického zboží
a doplňků stravy
Mikrobiologické a chemické zkoušky kosmetických výrobků, mycích,
pracích a desinfekčních výrobků a doplňků stravy a další
Zkoušení veterinárních farmaceutických přípravků
Kontroly kvality surovin, meziproduktů, finálních výrobků, mikrobiologická vyšetření nezávadnosti obalů pro vakcíny a další
Zkoušení léčiv a souvisejících surovin
Kontroly kvality surovin, meziproduktů
a finálních výrobků, stabilitní studie,
profily nečistot a rozkladných produktů
REFERENCE
a další
MAKRO Cash & Carry ČR
TOP Hotel Praha
Plavecký bazén Podolí
Holmes Place CR
EUREST

---
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Kontrolní a inspekční činnost
v oblasti výroby a distribuce potravin
a stravovacích služeb
kontakt

Tel: +420 241 440 119, food@bureauveritas.cz
Cílem služeb v oblasti bezpečnosti potravin je napomáhat klientům monitorovat úroveň hygienického chování, respektování všech zákonných
a odborných požadavků při výrobě potravin a jejich uvádění do oběhu.
Pomáháme zajistit soulad výrobků a procesů s používanými legislativními
a kontraktními standardy. Naše služby jsou určeny pro retailové řetězce,
nezávislé maloobchody, distributory a dovozce potravin a spotřebního
zboží, výrobce potravin, provozovatele restaurací a občerstvení, provozovatele ubytovacích a stravovacích služeb nebo cestovní kanceláře a sportovní centra. Tyto služby zahrnují:

--

monitoring dodržování správné výrobní a hygienické praxe (GMP/ GHP);
korektury a návrhy etiket potravinářského a spotřebního zboží dle
platné legislativy;
audity dodavatelů podle kritérií stanovených zákazníkem nebo podle
kritérií mezinárodních standardů;
návrhy originálních kontrolních seznaREFERENCE
mů podle požadavků klienta cílených
AHOLD Czech Republic
na vybrané oblasti kvality v souladu
MAKRO Cash & Carry ČR
s národní i evropskou legislativou;
Penny Market
mystery shopping;
McDonald`s ČR
udílení značky kvality;
Tesco Stores ČR
kontroly hraček a nepotravinářského
zboží.

---
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Inspekce zemědělských komodit
kontakt

Tel.: +420 210 088 247, agri.prague@cz.bureauveritas.com
Bureau Veritas zajišťuje především inspekce zemědělských komodit, jako
jsou obiloviny, olejniny, rostlinné oleje, šroty, slady a dále inspekce obecně
potravinářských komodit (např. sušené mléko, máslo, rýže, cukr aj.). Cílem
těchto inspekcí je chránit zájmy výrobců, exportérů, importérů, distributorů,
skladovatelů, bank, pojišťoven a ostatních aktérů tuzemského a zahraničního
obchodu s uvedenými komoditami.
Každá skupina klientů má své specifické požadavky, které se liší zejména místem a okamžikem, kdy je kontrola prováděna. Vedle vzorkování
partií zboží před expedicí a ověřování množství zboží ve skladech výrobců
nabízíme také službu dozorování zboží použitého jako zástava proti bankovním úvěrům. Banky naši společnost využívají k ověřování množstevního
a kvalitativního stavu zásob, čímž snižují svá úvěrová rizika.
Bureau Veritas pro své klienty představuje podporu nezávislé třetí strany, která zjišťuje shodu zboží a vytváří odborné zprávy o zjištěné kvalitě
a specifických charakteristikách obchodovaných komodit. Bureau Veritas
jim tak pomáhá identifikovat závady a neshody, zjišťovat soulad výrobků
a procesů s požadavky kontraktů a legislativy, redukovat riziko výskytu závad, eliminovat finanční ztráty a vícenáklady z důvodu nedodržení
smluvních podmínek a platné legislativy. Inspekční činnosti týkající se
zemědělských komodit zahrnují:

----
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odběry vzorků;
analýzy vzorků;
kontroly množství (tally/vážení/draft survey);
kontroly balení;
čistota a vhodnost dopravních
prostředků;
ověřování stavu zásob;
REFERENCE
Gustav KINDT
posuzování škodních událostí;
vystavování inspekčních a analýzních
AGROFERT HOLDING
certifikátů.
Agropol Trading
OLEASPOL
Equus

Firemní profil Bureau Veritas 2009

---

Periodické kontrolní služby
kontakt

Tel.: +420 210 088 213, moravia@bureauveritas.cz
Bezpečnost, požární ochrana a ochrana životního prostředí v nejširším slova
smyslu jsou oblastmi, které stojí na třech pilířích – lidech, systému řízení a technické bezpečnosti. Zejména tento třetí pilíř je základem služeb označovaných
jako periodické kontrolní služby. Bureau Veritas nabízí jak inspekční a revizní
služby prováděné na všech provozovaných technických zařízeních, tak outsourcing bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí.

Inspekce a revize

Tyto služby zahrnují povinné periodické revize, zkoušky, kontroly, inspekce
všech provozovaných zařízení vyhrazeného i nevyhrazeného charakteru, které
jsou upraveny zákonem a navazujícími vyhláškami. Jedná se o zařízení elektrická, tlaková, plynová, požárně technická a zdvihací.

Bezpečnost práce, požární ochrana a životní
prostředí
Periodické kontrolní služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, požární ochrany a životního prostředí zahrnují zejména kontrolní činnost,
zajišťování měření znečištění, verifikace zdrojů znečištění, třídění nebezpečných
chemických látek, evidenční činnost, zastupování před orgány státního dozoru,
údržbu a aktualizaci dokumentace, legislativní hlídku a školení pracovníků.

Technicko-inspekční služby u provozovaných výtahů
Bureau Veritas je akreditovaný inspekční orgán (typ A), který zajišťuje:

-

provozní prohlídky stavu viditelných částí
a ověření správné funkce výtahů;
odborné prohlídky výtahů a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahů;
odborné zkoušky výtahů prováděné
v pravidelných intervalech zahrnující
i prověření elektrického zařízení a posouzení provozních rizik;
inspekční prohlídky za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska možných provozních rizik;
zkoušky po podstatných změnách
(modernizacích) výtahů.

---

REFERENCE
Plzeňský prazdroj
Komerční banka
OTIS
Schindler
KONE
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Bureau Veritas ve světě
Skupina Bureau Veritas celosvětově patří mezi největší mezinárodní poskytovatele inspekčních a certifikačních služeb v oblasti kvality, bezpečnosti
a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a společenské odpovědnosti. Mezinárodní síť Bureau Veritas tvoří na 900 kanceláří a laboratoří ve 140 zemích
a pracuje pro ni více než 40 000 zaměstnanců.

FRANCIE

Francie má zásadní
vliv na rozvoj portfolia
služeb Bureau Veritas
a na růst obratu celé
skupiny.

AMERIKA

Zvláště ve Spojených státech je
Bureau Veritas klíčovým hráčem na trhu
testování spotřebního zboží. V Latinské
Americe pak dominují služby pro
energetiku a průmysl.
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Bureau Veritas
67/71 Boulevard du Château
92571 Neuilly-sur-Seine Cedex
Francie
Tel.: +33 (0) 155 247 000
Fax: +33 (0) 155 247 001
www.bureauveritas.com

EVROPA

Mezi největší trhy v Evropě patří
Španělsko (po Francii), a to především
díky rozvoji v segmentu periodických
kontrolních služeb, služeb pro průmysl
a stavebnictví a v certifikaci.

ASIE A JIHOVÝCHOD

Klíčovým odvětvím v Asii jsou služby pro lodní
průmysl, úspěch však přinášejí také služby v oblasti
spotřebního zboží a testování.
Pro Střední východ jsou typické služby pro
energetiku a průmysl, v Japonsku jsou dominantní
služby pro stavebnictví a Austrálii patří celosvětové
prvenství ve službách pro těžařský průmysl.

AFRIKA

V Africe je klíčové poskytování služeb pro vládní
sektor a mezinárodní obchod, silnou pozici zde
má Bureau Veritas také ve službách pro průmysl
a energetiku.
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Kontakty v České republice
Bureau Veritas Certification
Czech Republic, s.r.o.
Sídlo společnosti
Olbrachtova 1
140 02 Praha 4
Tel.: +420 210 088 211
Fax: +420 210 088 291
certification@bureauveritas.cz
www.bureauveritas.cz

BUREAU VERITAS
CZECH REPUBLIC, spol. s r.o.
Sídlo společnosti
Olbrachtova 1
140 02 Praha 4
Tel.: +420 210 088 200
Fax: +420 210 088 290
mail@bureauveritas.cz
www.bureauveritas.cz
Divize technických inspekcí
Divize zemědělských komodit
Divize potravinářská
Olbrachtova 1
140 02 Praha 4
Tel.: +420 210 088 200
Fax: +420 210 088 290

Laboratoř Bureau Veritas
Na Hroudě 47/123
100 00 Praha 10
tel.: +420 241 440 119
laborator@cz.bureauveritas.com
Divize periodických kontrolních
služeb
třída Maršála Malinovského 336
686 01 Uherské Hradiště
Tel.: +420 572 556 611
Fax: +420 572 511 337
moravia@bureauveritas.cz

