
Dopravní trhy se 
mění: privatizace, internacionali-
zace a také technická a právní 
harmonizace s sebou přinášejí 
stoupající požadavky na kvalitu, 
spolehlivost a životnost.

Certifikací dle International 
Railway Industry Standard (IRIS) – 
normy systému kvality pro 
železniční průmysl – nabízí 
TÜV NORD Czech pod akreditací 
TÜV NORD CERT společnostem 
působícím v segmentu železniční 
dopravy možnost profilovat se 
na trhu jako moderní a spolehlivý 
partner.

Cílové skupiny 
pro certifikaci
IRIS je normou používanou 
po celém světě v segmentu železniční 
dopravy, a to pro společnosti, které se zabývají 
výrobou, vývojem, projektovým managementem 
a údržbou kolejových vozidel a jejich komponent včetně 
signalizace. Byla navržena pod vedením organizace UNIFE 
(Union des Industries Ferroviaires Européennes) a podporují ji čtyři 
největší výrobci systémů (Bombardier, Siemens, Alstom a Ansaldo-
Breda). Stala se nedílnou součástí specifikací při zadávání zakázek 
v mnoha společnostech. Všechny certifikované společnosti jsou 
uvedeny ve veřejně přístupné databázi IRIS.

Výhody certifikace
Certifikace dle IRIS nabízí četné výhody přinášející s sebou nejen 
posílení pozice na trhu, ale i zlepšení interního systému kvality:
n  Certifikací dle IRIS společnost splní obecně uznávaný předpoklad, 

aby byla schválena jako dodavatel pro železniční průmysl.
n  Zlepší se standardy kvality ve společnosti a v celém 

dodavatelském řetězci.
n Databáze IRIS zvyšuje transparentnost informací o dodavatelích.
n Lze snížit počet zákaznických auditů systému. 
n  TÜV NORD Czech nabízí kombinovanou certifikací – např. dle 

EN ISO 9001 a IRIS – úsporu času i nákladů.

TÜV NORD Czech – certifikace dle IRIS 
pro železniční dopravu

Na trhu spolehlivě a s předstihem
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Vytvoření nabídky společností TÜV NORD Czech 
na základě informací poskytnutých zákazníkem

Objednávka certifikace

Audit 2. stupně: certifikační audit

Schválení výsledku auditu

Audit 1. stupně: posouzení způsobilosti k certifikaci, hodnocení 
připravenosti k certifikaci na místě u zákazníka, naplánování auditu

Vydání certifikátu na 3 roky, zápis do databáze IRIS, 
roční kontrolní audity

Předpoklady pro certifikaci
Certifikační postup dle IRIS se řídí požadavky normy EN ISO 9001 
pro systémy managementu kvality, které jsou doplněny o specifické 
požadavky pro segment železniční dopravy. Základem pro hodnocení 
auditu je tzv. scoring, díky kterému společnost získá nezávislé 
posouzení svého systému managementu a náměty na zlepšení.

Naše know-how pro Váš úspěch
TÜV NORD Czech je uznávaným a spolehlivým partnerem pro 
inspekční a certifikační služby. Je členem nadnárodní společnosti 
TÜV NORD GROUP, která patří k nejvýznamnějším certifikačním 
autoritám nejen na evropském kontinentu, ale i v celosvětovém 
měřítku. S působností ve více než 70 zemích světa nabízí 
TÜV NORD GROUP nejen stabilní a nezávislou péči o klienty, 
ale také kompetenci v různých průmyslových odvětvích.

Ano, zajímám se o certifikaci dle IRIS pro segment 
železniční dopravy. Prosím, kontaktujte mě.

Odesílatel (prosím hůlkovým písmem)

V případě Vašeho zájmu nám prosím 
pošlete tuto odpověď faxem.
Těšíme se na rozhovor s Vámi.
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