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Potvrzujeme, že systém managementu společnosti: 

Linde Gas a.s. 

 
 

U Technoplynu 1324, 198 00 Praha IX, Česko 

 
 

 

byl schválen společností LRQA podle následujících standardů:  

 ISO 14001:2015 |  ISO 50001:2011 |  ISO 9001:2015  

 

 
 

 

 

 P.G. Cornelissen - Area Manager North Europe 

Vystaveno v: Lloyd's Register EMEA 

v zastoupení: Lloyd's Register Quality Assurance Limited  

 

Tento certifikát je platný pouze ve spojení s přílohou certifikátu označenou stejným číslem, kde je uveden seznam 
certifikovaných míst. 

    

Současný certifikát vystaven: 16. březen 2019 

Platnost certifikátu do: 20. srpen 2021 

Identifikační číslo certifikátu: 10178123 

 

 

První certifikát vystaven:  

ISO 14001 – 11. prosinec 2015 

ISO 50001 – 06. březen 2016 

ISO 9001 – 11. prosinec 2015 

 
 

 

Číslo smlouvy: ISO 14001 – 0051472 / ISO 50001 – 0051306 / ISO 9001 – 0051473  

 

 
 

 

 
 

 

Rozsah certifikace je uplatněn na: 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a potravinářských plynů.  
Provozování a údržba zařízení pro jejich aplikaci.  

 



 

Příloha certifikátu 

Identifikační číslo certifikátu: 10178123 
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Provozovny Činnosti 

  

Linde Gas a.s. 

U Technoplynu 1324, 198 00 Praha IX, Česko 

ISO 14001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

ISO 50001:2011 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 

 

ISO 9001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 

Linde Gas a.s.  

Areál Třineckých železáren, 739 70 Třinec, 

Česko 

ISO 14001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 

 

ISO 50001:2011 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 

ISO 9001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

Linde Gas a.s.  

Černovické nábřeží 10, 618 00 Brno, Česko 

ISO 14001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 



 

Příloha certifikátu 

Identifikační číslo certifikátu: 10178123 
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Provozovny Činnosti 

 

 

ISO 50001:2011 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

ISO 9001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 

Sales point  

Domažlická 121, 314 66 Plzeň, Česko 

ISO 14001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

ISO 50001:2011 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 

ISO 9001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

Linde Gas a.s.  

Frýdecká 691, 719 03 Ostrava, Česko 

ISO 14001:2015 

Výroba a distribuce technických medicinálních a 
potravinářských plynů, provoz a servis zařízení pro 
jejich aplikaci. 

 

 
 

 



 

Příloha certifikátu 

Identifikační číslo certifikátu: 10178123 
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Provozovny Činnosti 

ISO 50001:2011 

Výroba a distribuce technických medicinálních a 
potravinářských plynů, provoz a servis zařízení pro 
jejich aplikaci. 

 

 

 
 

ISO 9001:2015 

Výroba a distribuce technických medicinálních a 
potravinářských plynů, provoz a servis zařízení pro 
jejich aplikaci. 

 

 

 

 

Sales point  

Hrbovická 115/4, 400 01 Ústí nad Labem, Česko 

ISO 14001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

ISO 50001:2011 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 

 

ISO 9001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 

Sales point  

Kojetínská 70, 750 11 Přerov, Česko 

ISO 14001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 

 

ISO 50001:2011 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 



 

Příloha certifikátu 

Identifikační číslo certifikátu: 10178123 
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Provozovny Činnosti 

 

 

ISO 9001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

Sales point  

Na Ležánkách 468, 530 03 Pardubice, Česko 

ISO 14001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 

ISO 50001:2011 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

ISO 9001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 

Linde Gas a.s.  

O Wichterleho 810, 278 52 Kralupy nad Vltavou, 

Česko 

ISO 14001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

ISO 50001:2011 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 



 

Příloha certifikátu 

Identifikační číslo certifikátu: 10178123 
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Provozovny Činnosti 

ISO 9001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

Sales point  

Rudolfovská, Nové Vrátno, 370 00 České 
Budějovice, Česko 

ISO 14001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 

ISO 50001:2011 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

ISO 9001:2015 

Distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 

 

LINDE SOKOLOVSKÁ s.r.o.  

Vřesová, 357 43 Vřesová u Sokolova, Česko 

ISO 14001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

ISO 50001:2011 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 

 

ISO 9001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 



 

Příloha certifikátu 

Identifikační číslo certifikátu: 10178123 
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Provozovny Činnosti 

 

 

Linde Gas a.s.  

Záluží 1, DS 261, 436 70 Litvínov, Česko 

ISO 14001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 

 

ISO 50001:2011 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 
 

 

ISO 9001:2015 

Výroba a distribuce technických, medicinálních a 
potravinářských plynů. Provozování a údržba 
zařízení pro jejich aplikaci.  

 

 

 
 

  

   

 


