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TÜV SÜD Czech PODPORUJE 
VĚDU STRATEGICKÝM  
PARTNERSTVÍM S VŠB  
TÜV SÜD Czech uzavřelo partnerství s Výzkumným energetickým cen-

trem při Vysoké Škole Báňské (VŠB) – Technické univerzitě Ostrava. 

Uzavřené partnerství je vyvrcholením dlouhodobé spolupráce v oblasti 

energetiky, strojírenství a chemického průmyslu. Díky tomuto partner-

ství mohou oba subjekty nabídnout komplexní služby s vysokou přidanou 

hodnotou, a to zejména při poskytování služeb spojených s autorizova-

ným měřením emisí, energetických auditech a studiích, projekční a inže-

nýrské činnosti v oblasti energetiky a nakládání s chemickými látkami 

a jejich bezpečností (REACH). Kromě obchodního kontextu partnerství je 

spolupráce zaměřena i na oblast vzdělávání a propojení výzkumu a vý-

voje s praxí.

Výzkumné energetické centrum (VEC) vzniklo 2. března 1999 v rám-

ci projektu „Využití energetických zdrojů“ jako součást programu „Po-

sílení výzkumu na vysokých školách“. Pracoviště navázalo na dlou-

holeté zkušenosti katedry energetiky, neboť část pracovníků katedry 

přešla na nově zřízené pracoviště. VEC je od ledna 2002 vysokoškol-

ským ústavem ve smyslu Zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách. 

Náplní jeho činnosti je výzkum a vývoj zejména v oblasti spalování 

a zplyňování tuhých paliv (včetně biomasy), obecně oblast moderniza-

ce energetických zařízení, efektivní energetiky a jejích environmentál-

ních vlivů. Další významnou činností je zkoušení kotlů a spalovacích 

zařízení, a to jak ve vlastní zkušebně, tak u provozovatele. Součástí 

VEC je akreditovaná zkušební laboratoř č. 1166.3 pro měření tepel-

ně-technických veličin, pracoviště má autorizaci MŽP ČR pro měření 

emisí škodlivin. VEC má statut školícího pracoviště doktorského stu-

dijního programu „Energetické stroje a zařízení“. Organizace všech 

činností pracoviště, které preferuje zapojení doktorandů, je zárukou 

jeho dalšího rozvoje. Téměř 50 výzkumníků a techniků využívá nad-

standardního prostorového i přístrojového vybavení.

V oblasti spolupráce s průmyslovou praxí je činnost pracoviště 

zaměřená na měření emisí včetně zpracování návrhů na jejich sní-

žení, garanční zkoušky kotlů, zkoušení zdrojů určených k vytápění, 

speciální zkoušky na experimentálních zařízeních (porovnávací mě-

ření množství tuhých látek, zkoušky termokinetických vlastností pa-

liv), technicko-ekonomické studie, energetické audity, identifikace 

a návrhy energetických úspor, projekční činnost v oblasti technologií 

ve všech stupních projektové dokumentace, monitoring fotovoltaic-

kých elektráren, energetický management apod.  

ČESKÝ GOODWILL 2015
3. ročník ocenění pro podnikatele a společnosti,  

kterých si lidé váží.

 

Nezávislost pod dohledem expertů TÜV SÜD Czech. 

14.5.—30.6.2015
nominační fáze

1.7.—31.8.2015
zpracování došlých nominací, oslovení  

nominovaných

1.9.—30.9.2015
hlasování veřejnosti a hodnocení poroty 

Nominujte již dnes na: www.cesky-goodwill.cz 
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