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Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
letošní horké léto se nám nachýlilo ke svému konci a na dveře již klepe pestrobarevný podzim.
A stejně pestré je i naše zářijové vydání Newsletteru TÜV SÜD Czech. Dočtete se v něm například o ryze
českém standardu, který nám pomůže rozpoznat kvalitnější potraviny, seznámíte se s novým generálním
ředitelem pro region střední a východní Evropy a zjistíte, co chystáme na Mezinárodním strojírenském
veletrhu, který se bude letos v Brně konat od 1. do 5. října již pošedesáté!
Klidné podzimní dny a příjemné čtení vám přeje
tým TÜV SÜD Czech

Novinky z TÜV SÜD Czech

Nový standard „Bez genetické
modifikace“

Rusavská 50ka: Závod po
valašských stezkách

Společnost TÜV SÜD Czech udělila první

V sobotu 18.8. se na úpatí Hostýnských vrchů na

certifikáty podle národního standardu pro výrobu a

Valašsku uskutečnil již 15. ročník legendárního

produkty bez genetické modifikace („Bez GMO“), tj.

závodu horských kol Rusavská 50ka. V

standardu týkajícího se krmiv vyrobených bez

700členném startovním davu se kromě závodníků

geneticky modifikovaných organismů. Standard

světového formátu objevil také bývalý hráč NHL

určuje zásady a podmínky pro zajištění produktů v

Petr Čajánek či fotbalista a bývalý hráč týmu

celém dodavatelském řetězci potravinářské

Juventus Turín Zdeněk Grygera. Nechyběly ani

produkce, které nejsou geneticky modifikovány.

dresy TÜV SÜD. Mezi ženami excelovala Martina

Více informací naleznete na stránkách

Novotná, závodící za TÜV SÜD Rusava Bike

http://www.bezgmo.cz/.

Team, a tradičně se také závodilo v kategorii TÜV
SÜD Partner.

Systém pro simulaci bočních
nárazů
V srpnu tohoto roku proběhly první komerční
zkoušky na novém, letos instalovaném systému
ALIS (Active Lateral Intrusion Simulation), o kterém
jste se mohli dočíst v některém z minulých vydání
Newsletteru. Jednalo se o úspěšnou realizaci
zkoušek fyzické simulace bočních nárazů vozidel

Barum Rally Zlín
Společnost TÜV SÜD Czech podpořila VD Rally
Team klub na jedné z nejvýznamnějších
motoristických akcí v České republice, Barum
Czech Rally Zlín, která se letos konala již
poosmačtyřicáté. Posádku tvořili obhájci loňského
vítězství Luboš Picek a Jirka Kunst mladší s
tradiční Fábií třídy 7.

Globální informace

TÜV SÜD uvádí do provozu novou
zkušebnu CO2
Novou zkušebnu CO2 zprovoznila společnost
TÜV SÜD Industrie Service GmbH ve svém
kompetenčním centru pro chladicí a klimatizační
techniku v Olchingu u Mnichova. Reaguje na
rostoucí poptávku po kontrolách chladicích

na kůl.

Více

komponent, které jsou poháněny chladicím
médiem CO2. Důležitým zaměřením laboratoře je
zkoušení zařízení pro přepravu potravin a

Stefan Rentsch – nový CEO
regionu střední a východní Evropa

farmaceutických produktů s regulovanou teplotou,
jakož i dodržení chladicího řetězce v logistice.

Společnost TÜV SÜD jmenovala na pozici
generálního ředitele regionu střední a východní

Více

Evropa pana Stefana Rentsche. Mezi jeho priority
patří rozvoj aktivit na polském trhu a také posílení a
rozšíření stávajících kompetencí v oblasti
automotive v České republice. Spolu s tím se chce
věnovat postupující digitalizaci a většímu zapojení
regionu CEE do celosvětové sítě koncernu.

Více

Aktuality na webu
@ Na stránkách www.tuv-sud.cz/kvalita představujeme letošní ročník projektu v rámci MSV „Uzrál čas na
kvalitu“. Naleznete zde seznam všech partnerských společností, které se k nám letos připojily.
@ Co znamená slovo kvalita pro generálního ředitele TÜV SÜD Czech Olega Spružinu? Odpověď nejen
na tuto otázku se dozvíte v rozhovoru pro nový magazín Esence.

Kde nás najdete

Mezinárodní strojírenský veletrh
2018

Autosympo 2018
Ve dnech 31.10. - 1.11. pořádá Česká

TÜV SÜD Czech v rámci Mezinárodního

Automobilová Společnost tradiční konferenci

strojírenského veletrhu v Brně zahájil již pošesté

AUTOSYMPO, jejímž odborným partnerem je i

projekt strategického partnerství firem, které mají v

společnost TÜV SÜD Czech. Tématem prvního

jádru svého podnikání kvalitu. Do letošního

dne konference je snižování emisí a alternativní

ročníku s názvem „Uzrál čas na kvalitu“ se

pohony vozidel. Tématem druhého dne jsou

přihlásilo 29 společností z různých průmyslových

pokročilé asistenční systémy a autonomní vozidla.

odvětví, mezi které patří například ABB, Siemens,

TÜV SÜD Czech vystoupí na této konferenci s

Gumex nebo ArcelorMittal a jejichž stánky můžete

příspěvkem na téma virtuálního testování a

od 1. do 5. října navštívit na brněnském výstavišti.

možností matematických simulací v oblasti

Mezinárodní strojírenský veletrh se letos koná již

asistenčních systémů a autonomních vozidel. Více

pošedesáté a řadí se k nejvýznamnějším

informací a přihlášky na: http://cas-

průmyslovým veletrhům ve střední Evropě.

sae.cz/autosympo.php

IFS konference
TÜV SÜD Czech je partnerem 3. ročníku IFS konference o bezpečnosti potravin, která proběhne v Praze
dne 9.10.2018. V rámci konference bude společnost reprezentovat paní Miroslava Illová s přednáškou na
aktuální téma nebezpečí chemického akrylamidu v potravinách.
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