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CERTIFIKÁT  

SYSTÉMU ŘÍZENÍ 
Číslo certifikátu: 
255267-2018-AHSO-CZS-RvA 
 
 

Datum původní certifikace: 
19. únor 2015 

Platnost: 
19. únor 2021 – 19. únor 2024 

 
 
Tímto se potvrzuje, že systém řízení společnosti 

GEOtest, a.s. 
Šmahova 1244/112, 627 00 Brno, Česká republika 

a na pobočkách uvedených v příloze tohoto certifikátu 
 
 
byl shledán shodným s požadavky normy systému managementu bezpečnosti: 

ISO 45001:2018 
 
 
Certifikát je platný pro následující rozsah: 
Inženýrské činnosti, průzkumné, projekční a realizační práce v oborech: 
• Hydrogeologie 
• Inženýrská geologie 
• Geotechnika  
• Geofyzika 
• Geodézie 
• Zajišťování ekologických zátěží 
• Odpadové hospodářství 
• Vodní hospodářství 
• Krajinné inženýrství 
• Statika a diagnostika staveb 
Výkony odborných supervizí a investorských dozorů. 
Konzultační služby při implementaci a validaci systémů řízení. 
Environmentální studie a analýzy. Technické zkoušky a analýzy. 
Expertní znalecká činnost v uvedených oborech, výzkum a vývoj. 
Příprava, realizace a odstraňování staveb v souvislosti s činností ve výše 
uvedených oborech. 
Nakládání s odpady včetně nebezpečných odpadů. 
 



 

 
 
 
 
Číslo certifikátu: 255267-2018-AHSO-CZS-RvA 
Místo a datum vystavení: Praha, 15. únor 2021 
 

 

Nesplnění certifikačních podmínek uvedených ve smlouvě může vést k neplatnosti certifikátu. 
AKREDITOVANÁ JEDNOTKA:  DNV GL Business Assurance B.V., Zwolseweg 1, 2994 LB, Barendrecht, Netherlands - TEL: +31(0)102922689. 
www.dnvgl.com/assurance 
 

strana 2 z 2 
 

 

 

Příloha k certifikátu 
 
GEOtest, a.s. 

Pobočky, kde je systém řízení uplatňován: 
 

Název pobočky Adresa pobočky Rozsah certifikace 

GEOtest, a.s. Šmahova 1244/112,  
627 00 Brno,  
Česká republika 

Inženýrské činnosti, průzkumné, 
projekční a realizační práce v oborech: 
• Hydrogeologie 
• Inženýrská geologie 
• Geotechnika  
• Geofyzika 
• Geodézie 
• Zajišťování ekologických zátěží 
• Odpadové hospodářství 
• Vodní hospodářství 
• Krajinné inženýrství 
• Statika a diagnostika staveb 
Výkony odborných supervizí a 
investorských dozorů. 
Konzultační služby při implementaci a 
validaci systémů řízení. 
Environmentální studie a analýzy. 
Technické zkoušky a analýzy. 
Expertní znalecká činnost v uvedených 
oborech, výzkum a vývoj. 
Příprava, realizace a odstraňování 
staveb v souvislosti s činností ve výše 
uvedených oborech. 
Nakládání s odpady včetně 
nebezpečných odpadů. 

GEOtest, a.s. Olšanská 3,  
130 00 Praha 3,  
Česká republika 

GEOtest, a.s. Kapitolní 538/13,  
700 30 Ostrava,  
Česká republika 

GEOtest, a.s. – organizačná zložka Stavbárska 8509/27,  
821 07 Bratislava,  
Slovenská republika 

 


