Služby v oblasti managementu nakládání
s odpady zahrnují:
prověření současného stavu a posouzení shody
s legislativou
hodnocení nebezpečných vlastností odpadů
odběry a chemické analýzy vzorků odpadů, zemin,
sedimentů a stavebních konstrukcí
výkon funkce odpadového hospodáře – komplexní
vedení odpadové agendy a zastupování ve správních
procesech a při kontrolách inspekčních orgánů
vyhotovení podkladů pro překategorizování odpadů
a pro využití odpadů ve stavebnictví, jako druhotných
surovin nebo jiným způsobem
průzkumy nemovitostí, pozemků, jímek a neznámých
odpadů
ekologický stavební dozor při plánování a realizaci
výstavby
interní a externí školení v oblasti nakládání s odpady
certiﬁkaci, v rámci které je možné získat certiﬁkát
SUCO – Odborný podnik pro nakládání s odpady
zpracování provozních řádů zařízení pro nakládání
s odpady a systému sběru, třídění, využívání
a zneškodňování odpadů
zpracování rizikových analýz, odborných posudků
a studií
vedení evidence odpadů a zpracování ročního hlášení
o produkci odpadů
průběžný reporting pro klienta

Řešení, která zvyšují kvalitu, snižují náklady
a dopady na životní prostředí – díky výborné znalosti
legislativních požadavků, současných technologií, trendů
a mezinárodní know how přední inspekční a certiﬁkační
společnosti na světě.

Proč zvolit TÜV SÜD?
Nezávislý poskytovatel certiﬁkačních služeb TÜV SÜD
se těší dobré pověsti díky své nestrannosti, technické
vyspělosti a prvotřídní kvalitě svých výstupů. Naši
odborníci mají interdisciplinární zkušenosti, navíc
disponují znalostmi národních a mezinárodních norem
a předpisů. Našim klientům nabízíme nestranný,
komplexní a objektivní přístup k dané problematice
spočívající v pokrytí všech dílčích složek životního
prostředí.

Volba jistoty. Více hodnoty.
TÜV SÜD je prvotřídní poskytovatel řešení z oblasti
kvality, bezpečnosti a udržitelnosti, který se specializuje
na testování, inspekce, audit, certiﬁkace, vzdělávání
a znalostní služby. Máme zastoupení na více než 800
místech světa a vlastníme akreditace v Evropě, Jižní
a Severní Americe, na Středním východě a v Asii.
Prostřednictvím poskytování objektivních řešení
pro naše zákazníky přidáváme hodnotu podnikům,
spotřebitelům i životnímu prostředí.

Související služby
Úspora času a peněz – všechny vaše požadavky řeší
TÜV SÜD, jehož experti díky komplexnímu posouzení
environmentálních požadavků eliminují případné
dodatečné náklady spojené se zajištěním dalších
legislativních povinností.
Jistota ošetření oblasti nakládání s odpady dle platné
legislativy – díky odborné způsobilosti týmu specialistů
TÜV SÜD a pojištění pro případ škody.
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TÜV SÜD poskytuje následující související služby:
Expertní činnost v oblasti podnikové ekologie
Environmentální due diligence
EIA – posuzování vlivů na životní prostředí
Zpracování bezpečnostních listů a expertní
služby v oblasti REACH
Environmentální posudky, povolení
a dokumentace
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