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Lloyd's Register Group Limited, its affiliates and subsidiaries, including Lloyd's Register Quality Assurance Limited (LRQA), and their respective officers, employees or agents 
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Issued by: Lloyd's Register EMEA, Táborská  31, 140 00 Prague 4, Czech Republic for and on behalf of: Lloyd's Register Quality Assurance Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill 
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Potvrzujeme, že systém managementu společnosti:

Šmídl Holdingová Společnost a.s.
Čs. Armády 991, 564 01 Žamberk, Česko

byl schválen společností Lloyd's Register podle následujících standardů:

ISO 14001:2015, ISO 9001:2015
Číslo smlouvy: ISO 14001 – 0053060, ISO 9001 – 0053061

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

Rozsah certifikace je uplatněn na:

Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně přeprav ADR), spedice, logistika a skladování.
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Provozovny Činnosti

Šmídl s.r.o.
Čs. Armády 991, 564 01 Žamberk, Česko

ISO 14001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice, logistika a skladování.

ISO 9001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice, logistika a skladování.

Šmídl s.r.o.
Areál Slatina a.s., Tuřanka 115, 627 00 Brno,
Česko

ISO 14001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR).

ISO 9001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR).

NIKA logistics a.s.
Nádražní 220, 538 62 Hrochův Týnec, Česko

ISO 14001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice, logistika a skladování.

ISO 9001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice, logistika a skladování.

NIKA Logistics a.s.
Areál Tatry 1450, 742 21 Kopřivnice, Česko

ISO 14001:2015
Spedice.

ISO 9001:2015
Spedice.

NIKA Logistics a.s.
Svárovská 646, 460 11 Liberec - Růžodol,
Česko

ISO 14001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice, logistika a skladování.
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Provozovny Činnosti

ISO 9001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice, logistika a skladování.

NIKA Logistics a.s.
Průmyslová 387, 530 03 Pardubice - Černá za Bory, Česko

ISO 14001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), logistika a skladování.

ISO 9001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), logistika a skladování.

NIKA Logistics a.s.
Annín 73, 751 01 Tovačov, Česko

ISO 14001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice.

ISO 9001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice.

NIKA Logistics a.s.
Chrudimská 42, 285 71 Vrdy, Česko

ISO 14001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice.

ISO 9001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice.

Šmídl s.r.o.
Průmyslová zóna Voštice 931, 566 01 Vysoké Mýto, Česko

ISO 14001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice, logistika a skladování.
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ISO 9001:2015
Silniční nákladní doprava vlastními vozidly (včetně 
přeprav ADR), spedice, logistika a skladování.

 

 


