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Příloha č. 3 

SEZNAM CERTIFIKÁTŮ UNEX a.s.  
 

Č. 
Název 

certifikátu Vydaný Rozsah platnosti Datum 
vystavení 

Platnost 
do: 

CELOPODNIKOVÉ 

1 
 

Certifikát systému 
řízení jakosti dle EN 

ISO 9001:2008 

TÜV NORD 
CERT GmbH 

Návrh, výroba, montáž a servis strojů pro povrchové 
dobývání, včetně pásové dopravy. Výroba odlitků. 
Výroba výpalků. Výroba svařovaných ocelových 

konstrukcí a jeřábů. Obrábění odlitků a strojírenských  
dílů.  

9.4.2010 25.3.2012 

2 Certifikát EMS dle 
EN ISO 14001:2004 

TÜV NORD 
CERT GmbH 

Návrh, výroba, montáž a servis strojů pro povrchové 
dobývání, včetně pásové dopravy. Výroba odlitků. 
Výroba výpalků. Výroba svařovaných ocelových 

konstrukcí a jeřábů. Obrábění odlitků a strojírenských  
dílů. 

12.4.2010 11.4.2013 

3 
Certifikát SMS dle 

BS OHSAS 
18001:2007 

TÜV NORD 
CERT GmbH 

Návrh, výroba, montáž a servis strojů pro povrchové 
dobývání, včetně pásové dopravy. Výroba odlitků. 
Výroba výpalků. Výroba svařovaných ocelových 

konstrukcí a jeřábů. Obrábění odlitků a strojírenských  
dílů. 

9.4.2010 4.5.2012 

4 
Certifikát dle ČSN 

 EN ISO 3834-
2:2006 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o 

Výroba a montáž svařovaných ocelových konstrukcí, 
v souladu s požadavky ČSN 732601-Z2:1994 a DIN 

18800/7  
6.4.2009 21.3.2010 

5 
 

Velký průkaz 
způsobilosti podle 
ČSN 73 2601 – 

Z2:1994 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o. 

Výroba, montáž ocelových konstrukcí v souladu 
s požadavky ČSN 732601-Z2:1994 s rozšířením dle čl. 

205 a), b), d), e), f), i), a j). 
21.5.2007 21.3.2010 

6 
 

Velký průkaz 
způsobilosti 

s rozšířením na 
dynamickou oblast 

dle  
DIN 18800-7 třídy E 

TÜV NORD 
Systems 

Opravňuje UNEX a.s. vyrábět a svařovat staticky 
namáhané ocelové konstrukce dle DIN 18 800, díl 7 a 

dynamicky namáhané konstrukce dle DIN 15 018 
1.12.2009 25.3.2010 

7 

 
Průkaz způsobilosti 

dle DIN 6700-2 
TÜV NORD 

Systems 

Opravňuje UNEX a.s., podle třídy C1, k výrobě nově 
vyráběných kolejových vozidel a jejich dílů, s vysokým 

významem pro bezpečnost, a jejich svařování 
2.9.2007 27.3.2010 

8 

 
Osvědčení o 

aprobaci UNEX a.s. 

Český lodní a 
průmyslový 

registr 

Osvědčení o aprobaci UNEX a.s., kterým Český lodní a 
průmyslový registr uznává způsobilost ke stavbě, 

rekonstrukci a opravám lodních těles plovoucích těžních 
strojů 

10.9.1997 Do odvolání 

9 
 

Osvědčení o 
způsobilosti. 

DET NORSKE 
VERITAS 

Osvědčení o způsobilosti UNEX a.s. ke svařování a 
stavbě konstrukcí a strojních součástí dle DNV Rules for 
Ships, Pt. 2, Ch. 3, A300, July 2007. Tlakové nádoby kl. 
I, II a parní kotle nejsou zahrnuty do tohoto oprávnění.  

1.7.2009 30.6.2013 

10 Kvalifikace pro 
výrobu 

Bureau Veritas 
Marine Division Pro výrobu dílů na volné moře  4.9.2009 23.6.2013 

11. Prohlášení č. 
TS/510/06 

Royal institution 
of Naval 

architects 

UNEX a.s. je schválena pro systém alternativního 
testování, schématu 1 v souladu s „RINA Rules for 

Testing“ s oborem platnosti: Pro svařovaného ocelové 
konstrukce zaměřené na trupy lodí a strojní části, jeřáby 

a příslušné příslušenství.  

14.6.2006 4/2011 



 

ODLITKY 

1 

 
Osvědčení o 
způsobilosti 

DET NORSKE 
VERITAS Výroba odlitků z uhlíkatých a nízkolegovaných ocelí  21.6.2005 30.6.2009 

2 
 

Osvědčení o 
způsobilosti 

Germanischer 
Lloyd 

Výroba odlitků: 

- z oceli pro stroje a lodní stavby v jakosti: 
- GS-25CrMo4, GS-42CrMo4 a GS-

34CrNiMo6 dle DIN 17205, 
- GS-18NiMoCr36 dle SEW 520, 

- z litiny s kuličkovým grafitem v jakosti: 

- EN-GJS-400-15 a EN-GJS-450-10 dle 
EN 1563, 

V souladu s předpisy GL pro kovové materiály, kap. 2, 
čl. 4.B a čl. 5.B. 

23.3.2010 31.12.2012 

3 

 
Osvědčení o 
způsobilosti 

Lloyd´s Register 
of Shipping 

Výroba odlitků z uhlíkatých a nízkomanganových ocelí 
do váhy 20tun. 

Výroba odlitků z tvárné litiny do váhy 2 tun  

5.6.2008 
 

5.6.2008 

23.10.2010 
 

23.10.2010 

4 

 
Osvědčení o 

aprobaci 
Československý 

lodní registr 

Výroba odlitků z uhlíkových a nízkolegovaných ocelí 
podle požadavků Pravidel ČSLR pro klasifikaci a stavbu 

lodí a Pravidel pro kontejnery 
24.4.1992 Do odvolání 

5 Certifikát technické 
způsobilosti 

Certifikační 
středisko ČD 

Výroba odlitků z ocelolitiny pro drážní vozidla, včetně 
opracování 9.5.2006 31.7.2010 

6 

 
Certifikát Polských 

drah 
Inspektorát kolej. 
dozoru Varšava                    Výroba vagónových odlitků 29.4.1999 Do odvolání 

7 
 

Kvalifikace pro 
výrobu 

American Bureau 
of Shipping Rohové prvky z materiálu GS45 1.2.1996 Do odvolání 

8 

 
DB Kvalifikace pro 

výrobu 
DB - AG  

Berlín 
Kvalifikace k výrobě ocelových odlitků 19.4.2007 4/2010 

9 Průkaz způsobilosti 
dle DIN 6700-2 

TÜV NORD 
Systems 

Opravňuje, podle třídy C2, k výrobě nově vyráběných 
dílů kolejových vozidel, a jejich svařování. 2.9.2007 27.3.2010 

10 Kvalifikace pro 
výrobu 

Bureau Veritas 
Marine Division 

Odlitky z uhlíkové, manganové a nízkolegované oceli, 
z šedé a tvárné litiny od 5 do 15000kg. 21.12.2007 18.12.2011 

11 Potvrzení odborné 
způsobilosti 

Žel. společnost 
Cargo Slovakia 

Výroba odlitků pro vagónové podvozky Y25 a náhradní 
díly pro železniční kolejová vozidla 17.9.2008 25.7.2011 

12 
Certifikát dle ČSN 

EN ISO 3834-
2:2006 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o 

Potvrzující, že Společnost splňuje podmínky pro: 
Opravné svařování odlitků z oceli, v souladu s 

požadavky DIN 6700-2. 
21.5.2007 21.3.2010 

13 DB kvalifikace pro 
výrobu DB – AG Berlin Pro výrobu odlitků botek brzdové zdrže dle předpisu 

UIC 840-2V 14.2.2008 28.2.2011 

14. DB kvalifikace pro 
výrobu DB – AG Berlin Pro výrobu ložiskové skříně a víka dle DB EBN 918 058 

a EN 10293 2.12.2009 12/2012 

UNEX Slovakia, a.s. – závod Snina 

1. 
Certifikát dle ČSN 

 EN ISO 3834-
2:2006 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o 

Výroba svařovaných ocelových konstrukcí, jeřábů a 
jeřábových drah v souladu s požadavky DIN 18800/7 a 

DIN 15018  
6.4.2009 14.11.2010 

2. 
Velký průkaz 

způsobilosti podle 
ČSN 73 2601 – 

TÜV NORD 
Czech, s.r.o. 

Výroba a montáž ocelových konstrukcí v souladu s 
ČSN 73 2601 – Z2:1994 s rozšířením dle čl. 205 a), b), 

d), e), f), i), a j). 
6.4.2009 11.3.2012 



 

Z2:1994 

3. 

Velký průkaz 
způsobilosti dle  

DIN 18 800 + DIN 
15 018 

TÜV NORD 
Systems 

Opravňuje společnost vyrábět a svařovat staticky 
namáhané ocelové konstrukce dle DIN 18 800, díl 7 a 

dynamicky namáhané konstrukce dle DIN 15 018 
1.12.2009 13.11.2010 

4. Certifikát dle DIN 
EN 15 085-2 

TÜV NORD 
Systems 

Opravňuje UNEX Slovakia, a.s. – závod Snina., podle 
třídy CL1, k výrobě nově vyráběných kolejových vozidel 

a jejich dílů, s vysokým významem na bezpečnost, a 
jejich svařování 

27.8.2009 11.3.2012 

UNEX Slovakia, a.s. – závod Prakovce 

1. 

Certifikát systému 
managementu 

kvality dle STN EN 
ISO 9001:2001 

TÜV SÜD 
Slovakia 

Certifikát potvrzující, že společnost zavedla a používá 
systém managementu kvality v oblasti: Výroba odlitků 

ze šedých litin, tvárných litin a ocelolitiny. 
16.11.2009 15.11.2010 

2. 

Certifikát systému 
environmentálního 
managementu dle 

STN EN ISO 
14001:2005 

TÜV SÜD 
Slovakia 

Certifikát potvrzující, že společnost zavedla a používá 
systém environmentálního managementu v oblasti: 

Výroba odlitků ze šedých litin, tvárných litin a 
ocelolitiny. 

14.11.2008 15.11.2010 

3. 
DB Kvalifikace pro 
výrobu dle DIN EN 

1563 

DB - AG  

Berlín 
Kvalifikace pro výrobu odlitků z litiny s kuličkovým 

grafitem. 27.1.2009 1/2012 

 

 

 

 

DALŠÍ OPRÁVNĚNÍ UNEX a.s. 

1. 
Oprávnění ev. č. 
0849/7/99/ZZ- 

V,M,O,G,R,Z- I.II 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění: 
- k výrobě, montáži, opravám, generálním opravám 

a rekonstrukcím, revizím a revizním zkouškám 
vyhrazených zdvihacích zařízení dodavatelským 
způsobem 

- k montáži a opravám povelových souprav 
dálkového ovládání bez rozdílu přenosu signálu v 
rozsahu:  

- zdvihadla a pojízdná zdvihadla o                       
nosnosti nad 5 000 kg 

- jeřáby o nosnosti nad 5000 kg  

15.6.1999 Do odvolání 

2. 
Oprávnění ev. č. 
9831/7/03/EZ- 
M,O,R,Z –E1/A 

Institut  technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám 
vyhrazených elektrických zařízení dodavatelským 
způsobem v rozsahu: 

- montáž el. zařízení do 35 kV v objektech třídy A 
- oprava el. zařízení do 35 kV v objektech třídy A 
- montáž a oprava hromosvodů v objektech třídy A 
- revise el. zařízení bez omezení napětí včetně 

hromosvodů v objektech třídy A 
- zkoušky el. zařízení 

20.2.2003 Do odvolání 

3. 
Oprávnění ev. č. 

1088/7/04/TZ-M, O, 
R-NA, NB, K3, 4 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k montáži, opravám a rekonstrukcím, 
revizím a zkouškám vyhrazených tlakových zařízení 
dodavatelským způsobem v rozsahu: 

- montáž, opravy a rekonstrukce, revise a 
zkoušky tlakových nádob stabilních skupiny A, 
B 

- montáž, opravy a rekonstrukce, revise a 
zkoušky parních a kapalinových kotlů 3, 4 třídy 

10.6.2004 Do odvolání 



 

4. Oprávnění ev. č. 
1290 

Obvodní báňský 
úřad Brno 

Oprávnění  
- k projektování zařízení pro hornickou činnost 

v rozsahu podle § 2 zákona ČNR č. 61/1988 
Sb.  pism. 

b) otvírka, příprava a dobývání výhradních ložisek, 
c) zřizování, zajišťování a likvidace důlních děl a 
lomů, 
d) úprava a zušlechťování nerostů prováděné 
v souvislosti s jejich dobýváním, 
e) zřizování a provozování odvalů, výsypek a 
odkališť při činnostech uvedených v písmenech b) 
až d), 
- k projektování zařízení pro činnost 

prováděnou hornickým způsobem v rozsahu 
podle § 3 zákona ČNR č. 61/1988 Sb.  pism. 

a) dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně 
úpravy a zušlechťování nerostů prováděných 
v souvislosti s jejich dobýváním, a vyhledávání a 
průzkum ložisek nevyhrazených nerostů 
prováděné k tomu účelu, 
b) těžba písků v korytech vodních toků a 
štěrkopísků plovoucími stroji, včetně úpravy a 
zušlechťování těchto surovin prováděných 
v souvislosti s jejich těžbou, s výjimkou 
odstraňování nánosů při údržbě vodních toků, 
e) zemní práce prováděné za použití strojů a 
výbušnin, pokud se na jedné lokalitě přemísťuje 
více než 100 000 m3 horniny, s výjimkou zakládání 
staveb, 

22.3.2004 Do odvolání 

DALŠÍ OPRÁVNĚNÍ UNEX Servis, s.r.o. 

1. 
Oprávnění ev. č. 
1179/7/04/ZZ – 

O,R,Z – I, II 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k opravám, revizím a zkouškám 
vyhrazených zdvihacích zařízení v rozsahu: 

- zdvihadla a pojizdná zdvihadla o nosnosti nad 
5000kg 

- jeřáby o nosnosti nad 5000kg 

22.12.2004 Do odvolání 

2. 
Oprávnění ev. č. 

11150/7/05/EZ – M, 
O, R, Z –E2/B 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k montáži, opravám, revizím, zkouškám 
vyhrazených elektrických zařízení v rozsahu: 

- montáž el. zařízení do 1 000 V v objektech 
třídy A, B 

- oprava el zařízení do 1 000 V v objektech třídy 
A, B 

- montáž a oprava hromosvodů v objektech třídy 
A, B 

- revize el. zařízení do 1 000 V včetně 
hromosvodů v objektech třídy A, B 

- zkoušky el. zařízení 

3.11.2005 Do odvolání 

3. 
Oprávnění ev. č. 
1099/7/04/TZ –R-

NA, NB, K3, 4 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k revizím a zkouškám vyhrazených 
tlakových zařízení v rozsahu: 

- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky 
provozovaných tlakových nádob stabilních 
skupin A, B 

- revize, zkoušky těsnosti a tlakové zkoušky 
provozovaných parních a horkovzdušných 
kotlů 3, 4 třídy 

25.10.2004 Do odvolání 

4. 
Oprávnění ev. č. 

5893/7/09/PZ – R – 
V, VI, VII 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k provádění revizí a zkoušek vyhrazených 
plynových zařízení v rozsahu: 
- V: zařízení pro zvyšování a snižování tlaku plynů. 

- Regulační stanice, médium: zemní plyn 
- VI: zařízení pro rozvod plynů. 

- Domovní a průmyslové plynovody, materiál: 
ocel, měď, PE, médium: plynná paliva kromě 
propanu, butanu a jejich směsí 

23.4.2009 Do odvolání 



 

- NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou 
potřebu, materiál: ocel, PE, médium: zemní 
plyn 

- rozvody technický plynů: médium: bez 
omezení 

- VII: zařízení pro spotřebu plynů spalováním: 
- spotřebiče bez omezení druhu a výkonu, 

médium: plynná paliva kromě propanu , 
butanu a jejich směsí 

5. 
Oprávnění ev. č. 

4847/7/04/PZ – M – 
VI, VII 

Institut technické 
inspekce Praha 

Oprávnění k montáži a opravám vyhrazených 
plynových zařízení v rozsahu: 
- zařízení pro rozvod plynů. 

- Domovní a průmyslové plynovody, materiál: 
ocel, měď, PE médium: plynná paliva kromě 
propanu, butanu a jejich směsí 

- NTL a STL plynovody a přípojky pro veřejnou 
potřebu, materiál: ocel, PE médium: zemní 
plyn 

- rozvody technický plynů: médium: bez 
omezení 

- zařízení pro spotřebu plynů spalováním: 
- spotřebiče bez omezení druhu a výkonu, 

médium: plynná paliva kromě propanu , 
butanu a jejich směsí 

23.12.2004 Do odvolání 

 

DALŠÍ OSVĚDČENÍ 

1. Osvědčení ev. č. 
2031/7/10/R,Z-ZZ-II 

Technická 
inspekce České 

republiky  

Osvědčení k provádění revizí a zkoušek vyhrazených 
zdvihacích zařízení v rozsahu: 
- II: jeřáby o nosnosti nad 5 000kg. 

- Mostové, podvěsné mostové ovládané ze 
země a portálové 

- Sloupové, věžové a derikové 
- Jeřáby na automobilovém nebo pásovém 

podvozku 
- Jeřáby nakládací 

12.2.2010 12.2.2015 
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