
NA SPRÁVNÉ KOLEJI
NEZÁVISLÉ SLUŽBY SGS  
PRO SEGMENT DRÁŽNÍCH VOZIDEL
Bez ohledu na to, zda jste výrobce, provozovatel, expertní tým nebo jste 
jakoukoliv součástí železničního dodavatelského řetězce, musíte vyhovět řadě 
bezpečnostních, normativních a logistických požadavků. SGS Vám nabízí 
širokou škálu nezávislých služeb na všech úrovních dodavatelského řetězce.

Česká pobočka Vám požadované služby zajistí napřímo nebo s využitím 
globální sítě SGS kanceláří a laboratoří. 

PRO KOHO JSOU SLUŽBY URČENY

•	 Výrobce nových drážních vozidel (hnací vozidla, vozy, jednotky, tramvaje, 
metro, trolejbusy, elektrobusy);

•	 organizace zabývající se modernizací existujících vozidel;
•	 výrobce komponentů pro drážní vozidla;
•	 provozovatele drážní dopravy nebo dráhy, přepravce;
•	 profesní spolky, expertní skupiny, vědecká pracoviště technických univerzit.

SPECIFIKACE NABÍZENÝCH SLUŽEB

POSUZOVÁNÍ
Posuzování kolejových vozidel a jejich částí dle TSI modulů uvedených 
v Rozhodnutí Komise 2010/713/EU.

Posuzování	fáze	návrhu
•	 Posouzení shody dokumentace s TSI L&P, PRM, SRT, NOI, WAG, CCS 

a relevantních norem;
•	 výstup: zpráva o zjištěních a certifikát.

Posouzení	fáze	realizace	a	závěrečného	zkoušení
•	 Posouzení shody dokumentace s TSI L&P, PRM, SRT, NOI, WAG, CCS 

a relevantních norem;
•	 posouzení doložených podkladů a protokolů typových a kusových zkoušek;
•	 vlastní inspekce na vozidle (inspekce v kolejišti, kontrola provedení dle 

výkresů, ověření dodržení platných norem vlastním měřením);
•	 výstup: zpráva o zjištěních, protokol o osobním zjištění, certifikát.

Posuzování	fáze	výroby
•	 Posouzení shody dokumentace s TSI L&P, PRM, SRT, NOI, WAG, CCS 

a relevantních norem;
•	 výstup: zpráva z auditu a certifikát.

Posuzování	kolejových	vozidel	a	jejich	částí	z	hlediska	životního	cyklu	a	nákladů	
•	 Posuzování kolejových vozidel a jejich částí z hlediska provozní 

spolehlivosti, dostupnosti a udržovatelnosti.

CERTIFIKACE
•	 NoBo, DeBo, AsBo; 
•	 IRIS, ISO; 
•	 schvalování vozidel a jejich částí dle TSI, CSM-RA, norem a národních 

předpisů.

AUDITY
•	 Dodavatelské/zákaznické audity k zajištění požadované kvality nových 

vozidel, modernizace, nebo oprav;
•	 certifikační/recertifikační a dozorové audity.



SOUVISEJÍCÍ SGS SLUŽBY

•	 Certifikace systémů managementu pro posouzení shody s obecnými 
požadavky norem;

•	 kontrola průběhu výroby, termínů a kvality dodávek, dodržování smluvních 
vztahů;

•	 monitoring pracovního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany;
•	 environmentální audity a expertní posudky;
•	 posouzení kvality oprav kolejových vozidel;
•	 posouzení nabídek uchazečů výběrových řízení z formální, technické, 

bezpečnostní, spolehlivostní, provozní a ekonomické stránky  
(RAM, Safety, LCC);

•	 odborný dozor při realizaci zkoušek kolejových vozidel;
•	 školení personálu z obsluhy a údržby vozidel.

VYBRANÉ REFERENČNÍ PROJEKTY

•	 Bombardier Transportation – EMU Class 172, kontrakt NoBo/DeBo – 
moduly SB & SD; 

•	 Alstom – Elektromontážní souprava, kontrakt NoBo/DeBo – moduly SB & SD.

PROČ SGS

•	 Klademe důraz na integritu, poskytujeme prvotřídní služby;
•	 expertní tým s odbornou specializací ověřenou praxí, jazyková vybavenost;
•	 sledujeme aktuální vývoj na trhu, máme široké kontaktní vazby v segmentu 

drážních vozidel, máme nejnovější informace v oblasti změn legislativy;
•	 pomáháme snižovat rizika, chránit a budovat Vaše značky i pozici na trhu, 

zajišťujeme soulad;
•	 máme vybudovánu rozsáhlou globální síť kanceláří a laboratoří, dokážeme 

poskytovat zákazníkům služby efektivně kdekoliv ve světě.

CERTIFIKÁTY, OSVĚDČENÍ A ZPRÁVY SGS JSOU UZNÁVÁNY CELOSVĚTOVĚ.
Skupina SGS je světovým leaderem v oblasti inspekce, verifikace, testování a certifikačních služeb. Společnost byla založena roku 1878 
a je v celosvětovém měřítku uznávaným standardem v oblasti kvality a integrity. SGS provozuje více než 1900 poboček a laboratoří  
po celém světě a zaměstnává přes 95 000 lidí.
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