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MOS S.r.O.

Rudolfovská tř. 202188
ČeskéBudějovice 4
Ceská republika
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byl shledán shodným s požadavky:

čstt EN lso

9o0 1:2016

obor činnosti certifikace:

L oemotlčttíčlttttosT.
L RecyKLAcE MATERIÁLů.
L poonlxÁruív oBLAsTt NAKLÁDÁNí s oDpADy.
Certifikace od: 02.04.2021
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Platnost do:

.04.2024

ffiA.
01

s

Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti

3124

Místo a datum vystavení:
Praha, 07.04,2021

Seznam poboček patřících do systému řízeníje uveden v samostatné příloze tohoto certifikátu.
Nesplněnícertifikačních podmínek uvedených na WWW,tcert,cz můževést k nepIatnosti certiíikátu.
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CERTlFlKAT
Tímto potvrzujeme, že

SYSTEM ENVIRONMENTÁLNÍHO MANAGEMENTU

společnosti LUMOS

S.r.O.

Rudolfovská tř.202188
ČeskéBudějovice 4
Ceská republika
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byl shledán shodným s požadavky:

čstt EN lso

14oo 1:2016

obor činnosti certifikace:

L DEMoLlčttíčlruruosT.
L RecyxLAcE unrenlÁlů.
L poottlxÁttív oBLAsTl runxlÁoÁttí s oopADy.
Certifikace od: 02.04.2021
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Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti

Platnost do:

.04.2024

ffiA.
01

s 3124

Místo a datum vystavení:
Praha, 07.04.2021

Seznam poboóek patřících do systému řízení 1e uveden V samostatné příloze tohoto certiíjkátu,
NesplněnícertifikaČních podmínek uvedených na WWW,tceň,cz může vést k neplatnosti certifikátu.
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pŘíloHA cERTlFlKÁTU

Tato příloha je nedílnou součástícertifikátu é.08912021 aO90l2O21,
V případě prezentace certifikátu se musí prezentovat

i

tato příloha.

Na nížeuvedený seznam lokalit je aplikován systém řízení.

Tyto lokality se mohou prezentovat certifikátem systému řízenídle podmínek uvedených
v "Podmínkách používáníceňifikačníchznaček T Cert, s.r.o.", uvedených na www.tcert.cz.
Adresa společnosti

Rudolfovská tř. 202188
ČeskéBudějovice 4
370 01 Ceské Budějovice
Česká republika

Rozsah oboru činnosti

Demoličníčinnost.
Recyklace materiálů,
Podnikání v oblasti nakládání s odpady.

Seznam lokalit patřících do systémuřízení
Adresa pobočky
Recyklační centrum Jivno 80
373 71 Jivno
Česká Republika

Rozsah oboru činnosti

Demoličníčinnost,
Recyklace materiálů.
Podnikání v oblasti nakládání s odpady.

upozornění:
V případě, že certifikovaný klient má lokality, které nejsou zahrnuty do systému řízení,nesmí
se tyto lokality prezentovat jako zahrnuté v systému řízení,V případě zjištěníneoprávněného
užívánícertifikačníznačky T Ced, s.r.o. bude certifikát pozastaven do doby nápravy ze strany
certifikovaného klienta. V krajním případě můžedojít až k odebránícertifikátu.

Praha, 7,4.2021
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Mgr. Petr Požár
jednatel společnosti

strana
T ceň,
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certifikaění společno§t systémů řízení kvality a environmentu,
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BozP, b€zpečnosti
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. společnos| je z8psála v obchodnim rejslňku Měst§kého §oudu v Praze oddíl c, vložka čislo 9l225
lc: 43795994. oíganizačoí složkaje z8p§ál8 v obchodnim rejstňku okíesniho soudu v Bralislavě oddíl Po, Možka čisto 1529/8
lČ: 26747s1o
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informací a dalších manažorských systómů

Evíopská 846/176a, 160 00 Praha 6
Mileijčova 21.821 02 Bratislava
? +420 255710 670 . i]]j sekretaňat@tcert.cz , _ bratislava@tcert.sk
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