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Klasifikační	organizace	
	
Bureau	Veritas	

- Poskytuje	 služby	 v	 lodním	 průmyslu,	 zejména	 pak	 zajišťuje	 klasifikaci	 a	 dozor	
novostaveb	plavidel	(nákladní	lodě,	tankery,	jachty	atd.)	Klasifikace	a	provádí	inspekce	
lodních	komponentů	–	schvaluje	typové	produkty,	schválení	výrobců	podle	pravidel.	
Bureau	 Veritas	 provádí	 inspekce	 staveb	 plavidel,	 certifikace	 a	 školení,	 technické	
konzultace	pro	majitele	plavidel,	loděnice,	pojišťovny	i	banky.	

- Kontakt:	www.bureauveritas.cz	
	
Československý	Lloyd		

- Inspekční	 organizace,	 která	 je	 akreditovaná	 dle	 normy	 ISO	 17020,	 která	 zajišťuje	
inspekční	 prohlídky	 plavidel	 vnitrozemské	 i	 námořní	 plavby.	 Tato	 organizace	 je	
způsobilá	k	posuzování	shody	rekreačních	plavidel,	vodních	skútrů,	pohonných	zařízení	
rekreačních	plavidel.	Dále	má	pověření	Ministerstva	dopravy	k	provádění	technických	
prohlídek	plavidel.	

- Kontakt:	www.cslloyd.cz	
	
DNV	GL	–	Det	Norske	Veritas	Germanischer	Lloyd	

- Významná	klasifikační	organizace,	která	vznikla	spojením	dvou	tradičních	klasifikačních	
organizací	a	sice	Norske	Veritas	a	Germanischer	Lloyd.	Tento	subjekt	se	orientuje	na	
řízení	rizik	v	lodním	průmyslu,	zajišťuje	audity,	školení,	certifikace	systémů	řízení.	

- Kontakt:	www.dnvgl.com	
	
Lloyd’s	Register	of	Shipping	

- Klasifikační	organizace	byla	založena	v	roce	1760,	v	současné	době	působí	v	mnoha	
průmyslových	 odvětvích.	 LR	 je	 předním	 poskytovatelem	 klasifikace	 pro	 námořní	
průmysl.	

- Kontakt:	www.lr.org	
	
Polski	Rejestr	Statków	

- Klasifikační	 organizace	 se	 sídlem	 v	 Gdaňsku,	 která	 v	 souladu	 s	 Evropskou	 směrnicí	
94/57/ES	 a	 na	 základě	 rozhodnutí	 2012/66/EU	 je	 oprávněna	 provádět	 inspekce	
plavidel	 a	 vydávat	 osvědčení	 pro	 plavidla	 plující	 pod	 vlajkou	 EU,	 působících	 na	
vnitrozemských	vodních	cestách	Společenství.		

- Kontakt:	prs.pl	
	
Ruský	námořní	registr	plavidel	(Russian	Maritime	Register	of	Shipping)	

- Ruská	klasifikační	organizace	se	sídlem	v	Petrohradě,	založená	v	roce	1913,	která	se	
zaměřuje	řízení	kvality	na	nejvyšší	úrovni	a	v	souladu	s	mezinárodními	požadavky	svá	
pravidla	 upravuje	 s	 cíli	 zajištění	 bezpečnosti	 života	 na	 moři,	 bezpečnou	 plavbu,	
bezpečnou	přepravu	zboží	po	moři	a	na	vnitrozemských	vodních	cestách,	zajišťování	
ochrany	životního	prostředí.			

- Kontakt:	www.rs-head.spbru	
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RINA	(Registro	Italiano	Navale)	
- Soukromý	 subjekt	 založený	 v	 roce	1861	 v	 Janově,	 který	 se	 v	 oblasti	 řízení	 kvality	 a	

certifikací	zaměřuje	na	důležité	lodní	díly,	lodního	příslušenství,	záchranných	pomůcek,	
požární	prevence	a	ochrany,	prevence	znečištění	moří,	námořní	navigace,	palubního	
vybavení	 lodí,	 radiového	 komunikačního	 zařízení,	 lodní	 elektroinstalace,	 kotev	 a	
kotevního	zařízení.		

- Kontakt:	www.rina.org	
	
China	Classification	Society	

- Klasifikační	společnost	lodí,	která	zajišťuje	klasifikaci	plavidel,	prohlídek	lodí,	kontroly	
novostaveb	plavidel	a	dohled	v	oblasti	lodního	průmyslu.		

- Kontakt:	www.ccs.org.com	
	

Croatian	Shipping	Registry	–	(Hrvatski	registar	brodova)	
- Klasifikační	společnost	se	sídlem	ve	Splitu,	která	zajišťuje	klasifikační	činnosti	plavidel,	

námořních,	 vnitrozemských	 i	 rekreačních,	 námořního	 vybavení.	 Posuzování	 shody	
námořního	 vybavení,	 rekreačních	 plavidel,	 certifikace	 lodí,	 lodních	 materiálů	 a	
výrobků.			

- Kontakt:	www.crs.hr	
	
Bulgarian	register	of	shipping	

- Národní	klasifikační	společnost	s	ústředím	ve	Varně,	založená	roku	1950	jejímž	cílem	
je	zajištění	života	a	majetku	na	moři.	Zajišťuje	klasifikaci	námořních	i	vnitrozemských	
plavidel	včetně	malých	plavidel	a	jachet.		

- Kontakt:	www.bkrclass.org	
	
Hellenic	Register	of	Shipping	

- Založena	v	roce	1919	se	orientuje	na	námořní	průmysl,	především	na	zajištění	života	
na	moři,	předcházení	znečišťování	moří.	Zajišťuje	inspekční	činnosti	na	plavidlech	ve	
smyslu	mezinárodních	úmluv	SOLAS,	MARPOL	atp..	

- Kontakt:	www.hrs.gr	
	
Marine	Engineering	Bureau	

- Ukrajinská	nestátní	organizace	zaměřená	na	vědecké	výzkumy	a	vývoj	projektů	plavidel	
vnitrozemských,	mořských	 i	 smíšených	 (řeka-moře).	 Tato	organizace	 se	dále	 zabývá	
inženýringem,	navrhováním	trupů	plavidel,	včetně	remorkérů,	ledoborců,	speciálních	
potápěčských	 plavidel,	 záchranných	 lodí,	 osobních	 plavidel,	 tankerů,	 vícetrupých	
plavidel	a	dalších	typů	plavidel.		

- Kontakt:	www.meb.com.ua	
	
Korean	Register	of	Shipping	

- Klasifikační	společnost	založena	v	Jižní	Koreji	v	roce	1960	se	sídlem	v	Busanu.	Orientuje	
se	na	vývoj	 technologií	a	norem	pro	 lodní	dopravu,	poskytuje	pravidla	pro	stavby	a	
opravy	lodí.	Certifikace	pro	plavidla,	potápěčský	průmysl,	školení	a	další	služby	v	oblasti	
lodního	průmyslu.	

- Kontakt:	www.krs.co.kr	
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Nippon	Kaiji	Kyokai	

- Nezisková	 organizace,	 klasifikační	 společnost	 známá	 pod	 názvem	 ClassNK,	 která	 se	
zaměřuje	 na	 zajištění	 bezpečnosti	 a	 života	 na	 moři,	 prevenci	 znečištění	 mořského		
prostředí.	 Svá	 pravidla	 má	 vyvinuta	 s	 cílem	 zajištění	 bezpečnosti	 při	 výrobě,	
rekonstrukcích	 a	 opravách	plavidel	 a	 to	 nejen	 týkající	 se	 stavby	 trupu,	 ale	 i	 dalších	
technologií	 jako	 jsou	 motory,	 strojní	 a	 pohonná	 zařízení,	 včetně	 dalších	 lodních	
systémů.		

- Kontakt:	www.classnk.org.jp	
	
Indian	Register	of	Shipping	

- Mezinárodně	uznávaná	lodní	klasifikační	společnost,	která	byla	založená	v	Indii	v	roce	
1975.	Tato	organizace	poskytuje	technické	inspekční	a	certifikační	služby	pro	plavidla	
plující	pod	indickou	vlajkou	a	jejich	přístavní	zařízení.	Certifikace	je	poskytována	pro	
veškeré	typy	plavidel,	jejich	pohonných	zařízení	a	veškeré	jejich	lodní	systémy.	

- Kontakt:	www.irclass.org	
	
American	Bureau	of	Shipping		

- Jedna	s	předních	klasifikačních	společností,	založená	v	roce	1862.	Kromě	standardní	
klasifikační	 činnosti	 ABS	 poskytuje	 inovativní	 a	 praktická	 řešení	 s	 cílem	 zajištění	
bezpečnosti	 a	 zachování	 přírodního	 mořského	 prostředí.	 American	 Register	 of	
Shipping	disponuje	více	než	200	kancelářemi	ve	více	než	70	zemích	světa.		

- Kontakt:	www.eagle.org	
	
IACS	–	Mezinárodní	asociace	klasifikačních	organizací	

- Asociace	klasifikačních	společností	se	sídlem	v	Londýně.	Tato	instituce	sdružuje	lodní	
klasifikační	organizace,	které	působí	v	 lodním	průmyslu	a	zajišťuje	fórum	na	kterém	
tyto	organizace	společně	diskutují	 témata	v	oblasti	klasifikace,	 zajištění	bezpečnosti	
života	 a	 majetku,	 životního	 prostředí	 a	 současně	 standardů	 pro	 stavby,	 opravy	 a	
rekonstrukce	 plavidel	 a	 dalších	 zařízení,	 které	 s	 lodní	 dopravou	 souvisí.	 IACS	 dále	
poskytuje	 poradenství	 a	 technickou	 podporu	 pro	 IMO	 (Mezinárodní	 námořní	
organizace).	V	roce	2017	mezi	členy	IACS	byly:	American	Bureau	of	Shipping,	Bureau	
Veritas,	CHina	Classification	Society,	Croatian	Register	of	Shipping,	Det	Norske	Veritas	
Germanischer	Lloyd,	Indian	Register	of	Shipping,	Korean	Register	of	Shipping,	Lloyds	
Register,	 Nippon	 Kaiji	 Kyokai,	 Polish	 Register	 of	 Shipping,	 Registro	 Italiano	 Navale,	
Russian	Maritime	Register	of	Shipping.	

- Kontakt:	www.iacs.org.uk		
	
V	České	republice	ještě	působí	při	technických	prohlídkách:	
Oldřich	Straka	–	Yachtservice	

- pověřená	osoba	Ministerstvem	dopravy	–	pro	technické	prohlídky	námořních	jachet	a	
rekreačních	plavidel	

- Kontakt:	www.prohlidkylodi.cz		
	


