> Technicko - inspekční služby
u provozovaných výtahů
PŘEDSTAVENÍ BUREAU VERITAS
Bureau Veritas je vedoucí světovou společností poskytující služby v oblastech kvality, bezpečnosti a ochrany
zdraví, životního prostředí a sociální (společenské) odpovědnosti s ročním obratem přesahujícím
1,5 miliardy . Díky potenciálu více než 20.000 pracovníků a jedinečné dislokaci více než 600 poboček
a laboratoří ve 140 zemích světa, Bureau Veritas poskytuje široký rozsah specializovaných služeb
v oblastech inspekce, posuzovaní shody, certifikace, klasifikace, hodnocení, mezinárodního
obchodu, technického poradenství a výcviku pracovníků.
Důvěryhodnost Bureau Veritas podtrhuje tradice a dlouholetá zkušenost sahající až do roku 1828,
kdy byla společnost založena. Již bezmála 200 let je posláním a cílem Bureau Veritas poskytovat svým
zákazníkům služby v oblasti integrovaného řízení projektů, výrobků a činností, které vedou k efektivnímu řízení,
snížení rizik a zvýšení výkonnosti. Společnost Bureau Veritas je oficiálně na území České republiky zastoupena
od roku 1923. Významným mezníkem v historii společnosti v naší zemi je konec roku 2004, kdy Bureau Veritas
převzalo firmu Inspekta, což přispělo k rozšíření služeb na českém trhu.
Z pohledu technické inspekce u provozovaných výtahů je nejdůležitějším momentem v historii Bureau Veritas
v České republice počátek ledna 2006, kdy došlo k převzetí společnosti SID.PLUS - akreditovaného inspekčního orgánu typu A, který
je úzce zaměřen především na inspekční prohlídky a odborné zkoušky u provozovaných výtahů. V současné době disponuje Bureau Veritas
na území České republiky potenciálem bezmála 100 pracovníků.

K ČEMU TECHNICKÁ INSPEKCE VÝTAHŮ?
Výtahy (lanové, hydraulické), jako vertikální zdvihací zařízení určené k přepravě osob a materiálu, je podrobeno řadě technicko-inspekčních
aktivit upravených normami ČSN 274002, ČSN 274007 a ČSN EN 81-80. Jedná se o vyhrazené zařízení, které je organizace povinna soustavně
ověřovat technicko-inspekční činností z hlediska další provozní způsobilosti, rozsahu a úplnosti dokumentace.
Při případném vzniku škody v rámci škodné události (úrazu) související s provozováním a servisem výtahu dopadá odpovědnost ve všech
případech na majitele (provozovatele) výtahu a to bez ohledu na to, zda jde o objektivní odpovědnost za škodu nebo o odpovědnost založenou
na porušení nějaké povinnosti. Rizika spojená s provozováním výtahu se výrazně minimalizují při dodržování povinnosti provádět inspekční
prohlídky těchto zařízení.
S ohledem na charakter, složitost a stupeň rizika související zejména se skutečností, že výtahy jsou velmi často určeny k přepravě osob,
je u těchto zařízení všestranná péče hierarchicky zajištěna různými činnostmi, z nichž některé provádí pouze zaškolená osoba provozovatele
(dozorce výtahu), některé však přísluší jen servisním firmám. Nejvýše v této hierarchii je akreditovaný inspekční orgán typu A, který jako jediný
smí provádět inspekční prohlídky.

SOUVISEJÍCÍ SLUŽBY
• Snahou Bureau Veritas je zajistit pro zákazníky komplexní služby tak, aby se mohli obracet na jednoho důvěryhodného partnera, který
je nezávislý, má vysokou úroveň služeb a rozsáhlé mezinárodní renomé.

• Kromě provozovaných výtahů nabízí Bureau Veritas komplexní technicko-inspekční služby u všech kategorií provozovaných zařízení.
Jedná se o kontroly, revize a zkoušky elektrických, tlakových, plynových, zdvihacích zařízení a hasební techniky.

• Smysluplným doplněním technické inspekce u provozovaných zařízení je nabídka outsourcingu BOZP (PO) a životního prostředí zahrnující:
legislativní hlídku, údržbu nezbytné dokumentace, kontrolní činnost, podporu při komunikaci s dotčenými institucemi a školení pracovníků.

• Školící služby byly vždy neodmyslitelnou součástí nabídky. Bureau Veritas má vypracovaný systém školení zahrnující více než 100 kurzů.
• Certifikační služby systémů řízení (ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 aj.) zajišťuje BVQI - nezávislá certifikační společnost Bureau Veritas.
• Bureau Veritas disponuje potřebnými notifikacemi (včetně direktivy na výtahy) pro posouzení konstrukční shody nově instalovaných
zařízení (
značení) a kromě služeb Notifikovaného orgánu pro zákazníky zajišťuje také potřebné technické poradenství. Celkem
je Bureau Veritas notifikováno pro 18 direktiv EU.

Pravidelné činnosti, které vyžaduje Váš výtah?
Provozní prohlídky
prohlídka stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti
výtahu, provádí se řádově v týdnech.
Odborné prohlídky
prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu
výtahu, včetně kontroly vedení provozní dokumentace a způsobilosti řidiče výtahu, provádí se řádově v měsících, podle termínu uvedení
do provozu a charakteru výtahu (doprava osob a nákladu s přístupem či bez přístupu veřejnosti, pouze doprava nákladu).
Odborné zkoušky
zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického
zařízení výtahu a posouzení provozních rizik, u výtahů určených k dopravě osob a nákladu se provádí min. jednou za 3 roky, u nákladních
výtahů pak min. jednou za 6 let.
Inspekční prohlídky
posouzení technického stavu výtahu za účelem zhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se nebezpečí či nebezpečných
situací a s nimi souvisejících provozních rizik, včetně stanovení opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídky se provádí podle termínu
uvedení výtahu do provozu – 1) před rokem 1993, 2) před rokem 1999, 3) po roce 1999. V prvním případě musí být první inspekční prohlídka
provedena do 3 let od data poslední odborné zkoušky, nejpozději však do konce března 2006, v druhém případě do 6 let od data poslední
odborné zkoušky, nejpozději však do konce března 2009, ve třetím pak do 9 let od data poslední odborné zkoušky. Inspekční prohlídky se
periodicky opakují.
Bureau Veritas – akreditovaný inspekční orgán typu A – nabízí provádění inspekčních prohlídek, které mohou být po dohodě s příslušnou
partnerskou servisní firmou kombinovány s odbornou zkouškou. Na zvláštní vyžádání provozovatele (majitele) výtahu může Bureau Veritas
provést i odbornou prohlídku nebo zkoušku po podstatných změnách (modernizacích výtahů).

PROČ ZVOLIT BUREAU VERITAS?
Potenciál vlastních zkušených inspektorů
pocházející z převzaté společnosti SID.PLUS; inspektoři mají více než 30tileté
zkušenosti s technickou inspekcí výtahů, jakož i posuzováním konstrukční shody
výtahů.
Česká akreditace
pro provádění inspekčních prohlídek u provozovaných výtahů.
Komplexní služby
všestranné služby v oblasti školení (dozorci a řidiči výtahů) a poradenství
souvísející s výtahy (stavební dozory, posouzení technické dokumentace,
vypracovaní odborného stanoviska k technickému stavu zařízení).
Vždy doporučíme nejvhodnější řešení
výstup ve formě návrhu objektivně nejlepších řešení pro zajištění dalšího
bezpečného užívání výtahu.

Získáte vysoce ceněnou ochrannou známku
pro značení výtahů, které jsou pod periodickou kontrolou Bureau Veritas.
Objektivita nezávislé strany
a vlastní mezinárodně ověřené know-how.
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OTIS
Vedoucí světový výrobce, dodavatel
a
poskytovatel
servisu
výtahů
se v České republice obrací na Bureau
Veritas jako na preferovaného
dodavatele akreditovaných služeb
technické inspekce u provozovaných
výtahů. Inspekční kontroly pro tuto
nadnárodně
působící
společnost
na trhu vertikální dopravy zajišťuje
Bureau Veritas i v mnoha jiných zemích
světa.
Bytové družstvo Praha 8

Mezinárodní renomé
vedoucí světové inspekční, kontrolní a certifikační organizace.

Působnost po celé ČR
veškeré technicko-inspekční služby
v kterémkoliv místě České republiky.

REFERENCE

výtahů

Toto bytové družstvo se dlouhodobě
obrací na experty převzaté společnosti
SID.PLUS s požadavkem na realizaci
inspekčních prohlídek. Jedná se řádově
o stovky výtahů, které jsou nyní
kontrolovány společností Bureau
Veritas.
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BUREAU VERITAS CZECH REPUBLIC, spol. s r. o.,
Olbrachtova 1, 142 00 Praha 4,
tel.: +420 21 00 88 213, fax: +420 21 00 88 290,
e-mail: marcel.skala@cz.bureauveritas.com
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