ODBORNÁ CERTIFIKACE SUCO

Odborná certifikace
v odpadovém hospodářství SUCO
Odborná certifikace v odpadovém hospodářství SUCO
udělovaná

Sdružením pro udělování certifikátu „Odborný podnik pro
nakládání s odpady“

Všeobecně
Kromě toho, že společnosti podnikající v odpadovém hospodářství a poskytující
především služby je možno certifikovat dle norem ISO, lze provést oborovou certifikaci
podle kritérií, obsahujících jak prvky systému řízení kvality, tak prvky environmentálního
systému řízení. Důraz se klade na důsledné plnění zákonných požadavků, především
zákona o odpadech.

Audit v rámci udělování certifikace SUCO hodnotí například:











jednoznačné přiznání se ke kvalitě v oboru, zvýšení povědomí odpovědnosti za
kvalitu
kvalitativně orientované řízení podniku vůči zákazníkům i spolupracovníkům
optimalizace procesů ve firmě
spolupráce v odpadových sdruženích a asociacích
důsledné plnění požadavků zákona o odpadech
aktuálnost Provozních řádů a plnění jejich požadavků
pojištění za škody
nezbytná úřední rozhodnutí (koncesní listiny, Povolení k nakládání, Souhlasy s
provozem zdrojů emisí, atd.)
morální a odbornou způsobilost statutárních zástupců

Přínosy certifikace SUCO






společné prosazování kvality v odpadovém hospodářství
odlišení solidních společností i pro neodborníky v odpadovém hospodářství
zmenšení možností podvodů při nakládání s odpady
výhody při výběrových řízeních obcí a měst na svoz odpadů
vydání souhlasu k provozování zařízení k využívání, odstraňování, sběru nebo
výkupu odpadů

Odborná certifikace
v odpadovém hospodářství SUCO

CQS má speciálně proškolené auditory a uzavřenu smlouvu se Sdružením pro
udělování certifikátu „Odborný podnik pro nakládání s odpady“ a je jedním z
prověřených certifikačních orgánů, který může provádět audit pro tuto certifikaci.





Audit vedený přesně dle kritérií SUCO, zpracování protokolu a komunikaci se
Sdružením pro udělování certifikátu
Spolupráci při vypořádání případných neshod a nedostatků
Kombinovaný audit SUCO s ostatními disciplínami systému řízení

Další podrobné informace: www.suco.cz

Adresa
CQS
Prosecká 412/74
190 00 Praha 9 - Prosek

Kontaktní osoby
Vedoucí certifikačního orgánu CQS
Ing. Jana Olšanská
jolsanska@cqs.cz
Vás může informovat o certifikačních postupech CQS, podmínkách certifikace a technických záležitostech v průběhu certifikace
Tajemník certifikačního orgánu CQS
Ing. Lenka Adamčíková
ladamcikova@cqs.cz
Vás může informovat o certifikačních postupech CQS, administrativních a organizačních
záležitostech v průběhu certifikace
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