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CERTIFIKÁT SYSTÉMU 

ŘÍZENÍ 

Číslo certifikátu: 
179485-2015-INT-CZS-DNV 

Datum původní certifikace: 
15. červen 2000 (ISO 9001 a ISO 14001) 
20. červen 2003 (OHSAS 18001:2007) 

Platnost: 
1. únor 2016 - 20. červen 2018 

 
Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti 

FCC Česká republika, s.r.o. 

Ďáblická 791/89, 182 00 Praha 8, Česká republika 
a v dceřiných společnostech uvedených v příloze tohoto certifikátu 
 

 
byl shledán shodným s požadavky norem systému managementu: 
 
ISO 9001:2008 v souladu s certifikátem č. 179437-2015-AQ-CZS-RvA vydaným pod akreditací RvA 
 
ISO 14001:2004 v souladu s certifikátem č. 179438-2015-AE-CZS-RvA vydaným pod akreditací RvA  
 
OHSAS 18001:2007 v souladu s certifikátem č. 179436-2015-AHSO-CZS-RvA vydaným pod akreditací RvA 

 

 
Certifikát je platný pro následující rozsah: 
Služby v odpadovém hospodářství včetně souvisejících podpůrných procesů, 
zejména: 
Svoz, transport, třídění a odstraňování průmyslových, živnostenských a komunálních 
odpadů kategorie Ostatní i Nebezpečné. Projektování a provozování komplexního 
odpadového hospodářství. Sanace starých ekologických zátěží,  
geologické práce v oblasti hydrogeologie  
a sanační geologie. Čištění. Letní a zimní údržba komunikací a údržba zeleně.  
Využití odpadu pro výrobu paliv. Provozování sběrných dvorů.  
Solidifikace a biodegradace odpadu. Výroba rekultivačního, těsnícího a výplňového 
materiálu pro skládky a rekultivační plochy. Využívání a odstraňování biologicky 
odbouratelných odpadů. Provádění drobných pozemních staveb. Úklidové služby. 
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Příloha k certifikátu 
 
FCC Česká republika, s.r.o. 
Provozovny, kde je systém řízení uplatňován: 

Název provozovny Adresa provozovny Rozsah certifikace 
FCC Česká republika, s.r.o. Ďáblická 791/89,  

182 00 Praha 8, Česká republika 
Služby v odpadovém hospodářství 
včetně souvisejících podpůrných 
procesů, zejména: 
Svoz, transport, třídění a odstraňování 
průmyslových, živnostenských  
a komunálních odpadů kategorie 
Ostatní i Nebezpečné. Projektování  
a provozování komplexního 
odpadového hospodářství.  
Sanace starých ekologických zátěží, 
geologické práce v oblasti 
hydrogeologie a sanační geologie. 
Čištění. Letní a zimní údržba 
komunikací a údržba zeleně. Využití 
odpadu pro výrobu paliv. Provozování 
sběrných dvorů. Solidifikace  
a biodegradace odpadu. Výroba 
rekultivačního, těsnícího a výplňového 
materiálu pro skládky a rekultivační 
plochy. Využívání a odstraňování 
biologicky odbouratelných odpadů. 
Provádění drobných pozemních staveb. 
Úklidové služby. 

FCC HP, s.r.o. Ďáblická 791/89,  
182 00 Praha 8, Česká republika 

Svoz, transport, třídění a odstraňování 
průmyslových, živnostenských  
a komunálních odpadů.  
Provozování sběrných dvorů. 
Solidifikace a biodegradace odpadu. 

QUAIL spol. s r.o. Dolní 1,  
370 04 České Budějovice,  
Česká republika 

Sanace ekologických zátěží, geologické 
práce v oblasti hydrogeologie a sanační 
geologie.  
Solidifikace a biodegradace odpadu.  
Výroba rekultivačního, těsnícího  
a výplňového materiálu pro skládky  
a rekultivační plochy. 

FCC České Budějovice, s.r.o. Dolní 1,  
370 04 České Budějovice,  
Česká republika 

Svoz, transport, třídění a odstraňování 
průmyslových, živnostenských  
a komunálních odpadů.  
Čištění, letní a zimní údržba komunikací  
a údržba zeleně.  
Provozování sběrných dvorů. 

FCC Dačice, s.r.o. U Stadionu 50/V,  
380 01 Dačice, Česká republika 

Svoz, transport, třídění a odstraňování 
průmyslových, živnostenských  
a komunálních odpadů.  
Provozování sběrných dvorů 

FCC Znojmo, s.r.o. Dobšická 10a,  
669 02 Znojmo 2, Česká republika 

Svoz, transport a třídění průmyslových, 
živnostenských a komunálních odpadů. 
Čištění, letní a zimní údržba komunikací 
a údržba zeleně.  
Provozování sběrných dvorů. 

FCC Únanov, s.r.o. Únanov 385,  
671 31 Únanov, Česká republika 

Odstraňování průmyslových, 
živnostenských a komunálních odpadů. 
Provozování sběrných dvorů.  
Využívání a odstraňování biologicky 
odbouratelných odpadů. 
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FCC Liberec, s.r.o. Mydlářská 105/10,  
460 10 Liberec, Česká republika 

Svoz, transport a třídění průmyslových, 
živnostenských a komunálních odpadů. 
Čištění, letní a zimní údržba komunikací 
a údržba zeleně. Provozování sběrných 
dvorů. 

FCC Žabovřesky, s.r.o. Korejská 4,  
616 00 Brno, Česká republika 

Čištění, letní a zimní údržba komunikací 
a údržba zeleně.  
Provozování sběrných dvorů. 

.A.S.A. TS Prostějov s.r.o. Průmyslová 1b,  
796 01 Prostějov, Česká republika 

Svoz, transport a třídění průmyslových, 
živnostenských a komunálních odpadů. 
Čištění, letní a zimní údržba komunikací 
a údržba zeleně.  
Provozování sběrných dvorů.  
Provádění drobných pozemních staveb. 

FCC Litovel, s.r.o. Cholinská 1008,  
784 01 Litovel, Česká republika 

Svoz a třídění průmyslových, 
živnostenských a komunálních odpadů. 
Provozování sběrných dvorů. 

FCC Žabčice, s.r.o. Žabčice 450,  
664 63 Žabčice, Česká republika 

Odstraňování průmyslových, 
živnostenských a komunálních odpadů. 
Provozování sběrných dvorů. 

FCC Neratovice, s.r.o. Ke Spolaně 655,  
277 11 Neratovice, Česká republika 

Svoz, transport a třídění průmyslových, 
živnostenských a komunálních odpadů. 
Čištění, letní a zimní údržba komunikací 
a údržba zeleně.  
Provozování sběrných dvorů. 

ASMJ s.r.o. Hruškové Dvory 117,  
586 01 Jihlava, Česká republika 

Sběr, výkup, shromažďování, 
skladování, soustřeďování, třídění, 
využívání a úprava odpadů kategorie 
ostatní. 

FCC BEC, s.r.o. Prosmycká 2/88,  
410 02 Lovosice, Česká republika 

Svoz, transport, třídění a odstraňování 
průmyslových, živnostenských  
a komunálních odpadů.  
Provozování sběrných dvorů. 

OBSED a.s. Nemocniční 998/14,  
702 00 Ostrava, Česká republika 

Sanace ekologických zátěží, geologické 
práce v oblasti hydrogeologie a sanační 
geologie. Výroba rekultivačního, 
těsnícího a výplňového materiálu  
pro skládky a rekultivační plochy. 
Využívání a odstraňování biologicky 
odbouratelných odpadů. 

FCC Regios, a.s. Úholičky 215,  
252 64 Velké Přílepy,  
Česká republika 

Svoz, transport, třídění a odstraňování 
průmyslových, živnostenských  
a komunálních odpadů.  
Provozování komplexního odpadového 
hospodářství.  
Provozování sběrných dvorů. 

FCC Uhy, s.r.o. Uhy 160,  
273 24 Uhy, p. Velvary,  
Česká republika 

Odstraňování a třídění průmyslových, 
živnostenských a komunálních odpadů. 

 

 
 

 
 


