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Vznik naší společnosti sahá 
do roku 1985, do doby
počátku rozvoje kodifikovaných 
přístupů k systémům
managementu, dnes známých 
jako standardy ISO 9001
a další. Jsme první certifikační 
společností, která byla
akreditována britskou 
akreditací UKAS k provádění
certifikací systému managementu 
kvality i environmentu.
Jsme součástí skupiny Lloyd’s 
Register Group, jejíž existence 
sahá až do roku 1760.

V České republice poskytujeme
naše služby od roku 1994 a naše
kancelář koordinuje činnost LR
i na Slovensku. V České republice a na
Slovensku je v současnosti v platnosti
přes 1100 certifikátů LR a nabízíme
i řadu specializovaných kurzů. Náš
tým posuzovatelů svými kvalifikacemi
pokrývá certifikaci více než 25 
mezinárodních standardů a účastní
se auditů v rámci mezinárodních týmů
v celém regionu Evropy, blízkého
východu i severní Afriky.

Náš koncept auditování Business
Assurance vám pomáhá řídit vaše
systémy a rizika tak, abyste ochránili
a zlepšili současnou i budoucí
výkonnost své organizace. Z tohoto

konceptu vycházíme i při přípravě
našich kurzů a školení.

Uvědomujeme si, že nejdůležitějším
aspektem naší služby je osoba
posuzovatele, resp. školitele, jeho
vzdělání, praxe a výcvik. Proto všichni
naši posuzovatelé mají vysokoškolské
vzdělání, praxi ve vyšším
managementu, zkušenosti s řízením
firem nebo specifickou odbornost,
plynulou znalost angličtiny, pro
získání auditorské kvalifikace vždy
absolvují kurzy akreditované u IRCA
a splňují i další požadavky na zápis
do IRCA databáze www.irca.org, kde
si jejich kvalifikaci můžete ověřit.

Většina našich posuzovatelů je
navíc kvalifikována pro provádění
posouzení dle více standardů ve svém
oboru, a dokáže tedy při posouzení
upozornit na zlepšení i v oblastech,
která jdou nad rámec zvoleného
standardu certifikace.

Snažíme se na posuzování každého
standardu, které máme ve svém
portfoliu, kvalifikovat místního
posuzovatele a v mnoha oborech
jsme jedinou certifikační společností,
která takto kvalifikovaným auditorem
disponuje. Šetříme tak náklady našich
klientů na zahraniční auditory.
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Kontaktujte nás
Pro více informací navštivte
www.lr.org/cz nebo nás kontaktujte 
emailem prague@lr.org

Dbáme na to, aby všechny poskytnuté informace byly přesné a 
aktuální. Lloyd’s Register však nepřijímá žádnou odpovědnost 
za nepřesnosti nebo změny informací.

Lloyd’s Register EMEA

Táborská 31
140 00 Praha 4
Česká republika
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O nás

Lloyd’s Register Business Assurance je 
součástí skupiny Lloyd’s Register Group. 
Jsme významný nezávislý poskytovatel 
služeb v oblasti posuzování, jako je 
certifikace, validace, verifikace a školení 
pro celou řadu standardů. Uznává nás 
více než 45 akreditačních institucí a 
naše služby poskytujeme ve více než 
120 zemích.  

Lloyd’s Register Business Assurance 
vám pomáhá při správě vašich systémů 
a rizik v zájmu zlepšit a ochránit výkony 
vaší organizace nejen v současnosti, ale 
i v budoucnosti.

Tím, že rozumíme, co je skutečně 
důležité pro vaši organizaci a pro třetí 
strany, pomáháme vám při zlepšení vaší 
organizace a vašeho systému řízení. 

Lloyd’s Register Group nabízí nezávislé 
certifikační služby společnostem 
působícím v oblasti rizikových a 
z hlediska kapitálu náročných aktiv 
v zájmu zlepšení zabezpečení života, 
majetku a životního prostředí, a tím 
zajištění bezpečného, odpovědného a 
udržitelného řízení podniku. 

Lloyd’s Register Business 
Assurance: lepší výsledky, 
méně rizik

Certifikaci subjektů provádíme již od 
roku 1985, díky tomu jsme schopni 
vyvinout při posuzování praktický a 
pragmatický přístup, přičemž hlavním 
cílem je zlepšení výsledků vaší 
společnosti. Zvolíte-li si Lloyd’s Register, 
tak volíte jednoho z nejspolehlivějších 
partnerů v oblasti certifikace a 
školení, nabízející jistotu vám, vašim 
zákazníkům a dalším zainteresovaným 
subjektům. 

Výhody
Certifikát vydaný Lloyd’s Register 
uznávají klienti a orgány veřejné 
moci po celém světe. Jedná se o silný 
komunikační prostředek, protože 
je vydáván nezávislým subjektem.  
Znamená výhodu i v situacích, kdy není 
certifikace smluvně povinná.

V čem vám může Lloyd’s 
Register Business 
Assurance pomoci? 

Certifikace
Nabízíme certifikaci, v případě potřeby 
i v kombinaci s jinými standardy.
Lloyd’s Register Assurance Services 
zajišťuje audity, inspekce a workshopy 
na míru v oblasti verifikace 
dodavatelských řetězců, korporátní 
a sektorovou certifikaci, optimalizaci 
podnikání a řízení rizik. Podporujeme 
organizace při kritickém posouzení 
rizik a nabízíme pomoc k řízení 
rizik transparentním způsobem.

Předaudit
Pro identifikaci problémů na 
straně partnerů, kteří jsou pro 
vás nejdůležitější, využíváme 
přístupu založeného na rizicích. 
Dostanete od nás zpětnou vazbu 
a nezávislou podporu. 

Školení
Poskytujeme služby v oblasti 
praktického školení v různých 
jazycích zajišťované kvalifikovanými 
lektory s patřičným vzděláním. 
Realizujeme jak klasická školení 
pro veřejnost, tak i firemní školení 
na míru dle potřeb organizace.

Verifikace
Naše služby v oblasti verifikace 
a validace vám pomohou plnit 
stanovené požadavky, zavádět 
další zlepšení, které mohou vést 
k podstatným podnikatelským 
a ekologickým výhodám. 


