
Vítejte v Lloyd’s Register

Profesionální služby 
světové třídy



Vítejte v Lloyd’s Register

Něco o nás
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250+ 
Let historie

195
Kanceláří po celém 

světě

60,000
Globálních klientů

£44m
Darováno nadaci
Lloyd's Register v 

16/17

42%
Snížení úrazů za 
posledních 5 let

£887m
Obrat 16/17

7,000+ 
Zaměstnanců po 

celém světě

50+
Akreditačních orgánů 

uznávajících LR

£100m 
Investice globálního 

technologického 
centra

Pomáháme podnikání
tím, že propojujeme
zítřejší poznatky
s dneškem.



Co děláme; poskytujeme našim klientům služby

Ověřování dle 
kritérií

• Certifikace

• Rozdílová „GAP“ 
analýza

• Audit

• Validace a Verifikace

Služby pro 
podporu 

podnikání

• Služby ušité na míru v 
podobě školení, 
certifikace, auditu a 
ověřování podle 
specifických kritérií 
klienta

Školení

• Firemní a veřejné 
školení navržené tak, 
aby se váš systém řízení 
zlepšil od plnění shody 
k efektivnosti a 
výkonnosti
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Služby Lloyd‘s Register
zaměřené na podporu 
podnikání

Na míru Vašim požadavkům



Řízení rizik Zajištění 
dodavatelského 
řetězce

Podnikové 
a odvětvové 
zajištění

Individuální 
školení a další 
služby

Ať již má vaše organizace jakékoliv potřeby, naše služby vám ušijeme na míru.

Služby LR zaměřené na podporu podnikání se týkají čtyř hlavních oblastí



Řízení rizik

Zajištění 
dodavatelského 
řetězce

Podnikové a odvětvové 
zajištění

Individuální školení 
a další služby

▪ Posouzení rizik a vyšetření incidentů

▪ Účinná preventivní opatření

▪ Identifikace, analýza a hodnocení rizik

▪ Příprava a správa registru rizik

▪ Sledování a řízení rizik

▪ Snižování rizik



Řízení rizik

Zajištění 
dodavatelského 
řetězce

Podnikové a odvětvové 
zajištění

Individuální školení 
a další služby

▪ Řízení změn

▪ Řízení informací

▪ Koučování a mentoring

▪ Organizační kultura

▪ Hodnocení toku 
informací

▪ Pomocné workshopy

▪ Benchmarking

▪ Zapojení zaměstnanců

▪ Analýza měřicího 
systému

▪ Six Sigma

▪ Analýza možných vad 
a jejich následků

▪ Statistické řízení 
procesu

▪ Nápravná opatření

▪ Zvýšení účinnosti 
(Lean metoda)

▪ Řešení problémů 
a nástroje kvality



Řízení rizik

Zajištění 
dodavatelského 
řetězce

Podnikové a odvětvové 
zajištění

Individuální školení 
a další služby

▪ Ověření a audity dodavatelů

▪ Etické a udržitelné zásobování

▪ Ochrana údajů

▪ Systémy zajištění dodavatelského řetězce druhé 
strany (zahrnující jak možnost dodání na 
pracoviště, tak i vzdálené dodání)

▪ Analýza trendů (a díky ní lepší přehled s pomocí 
údajů o dodavatelském řetězci)

▪ Hodnocení reklamací



Řízení rizik

Zajištění 
dodavatelského 
řetězce

Podnikové a odvětvové 
zajištění

Individuální školení a další 
služby

▪ Školení ušitá na míru

▪ Audit druhé strany

▪ Vývoj standardů a systémů ušitých na míru 
zákazníka

▪ Kontrola shody výstupu, hodnocení 
procesu, řízení minimálních zásob 
a hodnocení vad a selhání

▪ Hodnocení řízení změn



Česká republika a Slovensko

Příklady našich 
projektů
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Projekt SPORTISIMO

GAP Analýza ve firmě SPORTISIMO

„Na základě doporučení školitelů a identifikaci příležitostí ke 
zlepšení během školení na Green Belt ve firmě SPORTISIMO 
jsme dostali tip na možnost provést GAP analýzu…"

Hodnocení požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví 
logistického centra Sportisimo v Rudné (GAP, Workshop, 
koučování ...).
Potenciál Možnost převzít školení a plány pro 160 poboček v 
České republice.
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Projekt BONATRANS

GAP Analýza BONATRANS GROUP, a.s.

„Na základě doporučení a zjištění příležitostí ke zlepšení v 
průběhu auditu u společnosti BONATRANS GROUP a.s. 
máme tip na schopnost provádět analýzu GAP..."

Přechod na nový standard (GAP, Workshop, koučování ...).
Optimalizace a nebo integrace stávajících systémů řízení 
EMS.
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Obraťte se na nás

Petr Kalina

+420 778 884 111 
petr.kalina@lr.org

Business Improvement Services

Kateřina Vrátilová

+420 602 749 009
katerina.vratilova@lr.org

Vzdělávání

Novinky a aktuální informace můžete sledovat na:

LinkedIn – Lloyd‘s Register Czech Republic and Slovakia

Twitter – @LR_CZSK

Facebook – Lloyds Register CZ


