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CERTIFIKÁT 
 

ISO 9001:2015 

DEKRA Certification GmbH tímto potvrzuje, že organizace 

HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek a.s. 
 

 
Oblast certifikace: 

technologické a stavební projekty, projektová činnost ve výstavbě; 
projektování elektrických zařízení; 
projektování měření a řízení technologických procesů, včetně vyšších řídících systémů; ekologické 
projekty, včetně dokumentace posouzení vlivu staveb na životní prostředí 
v souladu s příslušnými zákony a předpisy; 
poradenská a konzultační činnost; 
inženýrská činnost v investiční výstavbě; 
projektování a navrhování povrchových objektů v organizacích podléhajících vrchnímu dozoru státní 
báňské správy 
 
 
Certifikované místo: 

CZ - 738 01 Frýdek-Místek, 28. října 1495 

(další pobočky dle přílohy) 
 
 

má zavedený systém managementu kvality, který odpovídá výše uvedené normě a tento účinně 
uplatňuje. Důkaz byl podán v rámci recertifikačního auditu, zpráva č. 6.WA - 212817. 

Platnost certifikátu od 02.12.2017 do 01.12.2020 

Registrační číslo certifikátu: 90711502/3 
 

 
 
 
 
 
Lothar Weihofen 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 01.12.2017 
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Příloha k certifikátu č. 90711502/3 

 
Platnost certifikátu od 02.12.2017 do 01.12.2020 

 
Do oblasti platnosti výše uvedeného certifikátu spadají následující pobočky: 

 Centrála Sídlo Oblast certifikace 

 HUTNÍ PROJEKT 
Fýdek-Místek a.s. 

CZ - 738 01 Frýdek-Místek, 28. 
října 1495 

technologické a stavební 
projekty, projektová činnost ve 
výstavbě; 

projektování elektrických 
zařízení; 

projektování měření a řízení 
technologických procesů, včetně 
vyšších řídících systémů; 
ekologické projekty, včetně 
dokumentace posouzení vlivu 
staveb na životní prostředí 

v souladu s příslušnými zákony a 
předpisy; 

poradenská a konzultační 
činnost; 

inženýrská činnost v investiční 
výstavbě; 

projektování a navrhování 
povrchových objektů v 
organizacích podléhajících 
vrchnímu dozoru státní báňské 
správy 

 Pobočky Sídlo Oblast certifikace 

1.  HUTNÍ PROJEKT 
Fýdek-Místek a.s. 

CZ - 686 00 Uherské Hradiště, 
Palackého nám. 231 

technologické a stavební 
projekty, projektová činnost 

ve výstavbě; 

projektování elektrických 
zařízení; 

projektování měření a řízení 
technologických procesů, 

včetně vyšších řídících systémů; 

poradenská a konzultační 
činnost; 

inženýrská činnost v investiční 
výstavbě 

 
 

 
 
 
 
 
Lothar Weihofen 

 

DEKRA Certification GmbH, Stuttgart, 01.12.2017 


